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Uroczystości patriotyczne
31 SIERPNIA - Dzień Solidarności i Wolności - rocznica Porozumień Sierpniowych

1 WRZEŚNIA – rocznica wybuchu II wojny światowej

17WRZEŚNIA – Dzień Katyński

Zdjęcia: RobeRt chochół, joanna KacZoRowsKa, MaRian LewicKi
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Prowadzone od kilku lat przez burmistrza Wa-
cława Gregorczyka rozmowy z właścicielami 
pałacu Vauxhall na temat jego zakupu na rzecz 
mieszkańców Gminy Krzeszowice wiosną br. 
zakończyły się sukcesem. Część spadkobier-
ców hr. Adama Potockiego zgodziła się sprze-
dać swoje udziały w nieruchomości gminie. 
Latem został zawarty akt notarialny, na mocy 
którego samorząd krzeszowicki został właści-
cielem połowy tego wyjątkowego zabytku. 
- Pałac Vauxhall to jeden z najstarszych i najpięk-
niejszych zabytków Krzeszowic. Prowadzona w nim 
przez Centrum Kultury i Sportu działalność ma 
bardzo duży wpływ na rozwój życia kulturalnego 
naszej gminy. Uważam, że mieszkańcy Krzeszowic 
zasługują na to, żeby tak wyjątkowy obiekt należał 
do nich. To także kolejny przykład mojej dobrej 
współpracy z Rodzinami Potockich i Bnińskich, które 
obecnie reprezentują spadkobierców hr. Adama 
Potockiego i którym również zależy na rozwoju na-
szego miasta. Gmina Krzeszowice jako współwłaści-
ciel będzie mogła długofalowo zaplanować swoją 
bieżącą działalność w pałacu oraz przeprowadzić 
niezbędne prace renowacyjne – mówi burmistrz 
Wacław Gregorczyk.

PAŁAC VAUXHALL -  wybudowany w latach 
1783-1786 wg projektu Szczepana Humberta 
na polecenie Izabeli Lubomirskiej jest częścią 
uzdrowiskowego układu urbanistycznego Krze-
szowic. Klasycystyczny pałac – obecnie jeden 
z najstarszych i najcenniejszych zabytków miasta - 
stanowił centrum życia towarzyskiego kuracjuszy 
krzeszowickiego uzdrowiska. Pałac mieścił sale 
balowe, pokoje bilardowe i bufetowe oraz galerie 
portretów rodzin Lubomirskich i Tęczyńskich. 
Działalność ta prowadzona tu była do końca XIX 
wieku, potem budynek pełnił funkcje administra-
cyjne. Od roku 2006 w pałacu mieści się siedziba 
Centrum Kultury i Sportu wraz z galerią wysta-
wienniczą.

Zdjęcia: M. LewicKi, weviu

Gmina współwłaścicielem Vauxhallu



[ 4 ] – Magazyn Krzeszowicki 10/2022

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Nowi sołtysi  
w Dubiu i Sance
8 września, podczas sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach, Zbigniew 
Wąsik otrzymał od burmistrza Wacława Gregorczyka i przewodniczą-
cego Kazimierza Stryczka podziękowanie za wieloletnie pełnienie 
funkcji sołtysa Dubia. 
Zaświadczenia o wyborze na sołtysa odebrali: Karolina Gala – sołtys Sanki 
i Mirosław Więcław – sołtys Dubia. Oboje pełnili czasowo tę funkcję po 
rezygnacji poprzednich sołtysów. Wybory uzupełniające odbyły się 31 lipca 
w Sance i 28 sierpnia w Dubiu.

Zdjęcie: MaRian LewicKi

Zakres umowy obejmuje budowę oświetlenia, trybun oraz poprawę doj-
ścia do boiska.

Wartość projektu: 437 455,33 zł, w tym środki z budżetu Gminy Krzeszowice 
– 317 455,33 zł, dofinansowanie – 120 000,00 zł.

Planowany termin realizacji 30.06.2023 r.

Rozbudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego  
w Woli Filipowskiej
5 września burmistrz Wacław Gregorczyk odebrał z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego umowę na dofinansowanie II etapu budowy orlika 
w Woli Filipowskiej. W wydarzeniu uczestniczyli również wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron oraz reprezentanci 17 małopolskich 
gmin, które także otrzymały dofinansowanie.  

Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Kto będzie mógł wziąć udział w projekcie?
Od 12 września zapraszamy wszystkie osoby:

• pracujące

• które są związane z Małopolską (przez miejsce 
pracy, zamieszkania lub nauki)

• ukończyły 25 rok życia 

Zniesiony zostaje warunek posiadania maksy-
malnie średniego wykształcenia.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko te osoby, 
które dotąd nie były uczestnikami „Kierunku 
Kariera”. Nie ma możliwości skorzystania z usług 
projektu po raz drugi.

Z czego można skorzystać?
Doradztwo zawodowe

Projekt „Kierunek Kariera” daje możliwość sko-

rzystania z Bilansu Kariery, usługi doradztwa za-
wodowego. Dla osób o sprecyzowanych celach 
edukacyjno-zawodowych, czyli znających swoje 
potrzeby szkoleniowe, doradca przeprowadza 
jedno spotkanie w formie podstawowego Bi-
lansu Kariery. Jeśli natomiast, w opinii doradcy, 
cele edukacyjno-zawodowe nie są zbieżne z pla-
nami zawodowymi lub uczestnik chce upewnić 
się jakie umiejętności i kompetencje posiada, 
doradca proponuje pogłębioną formę Bilansu 
Kariery, która minimalnie obejmuje 2 spotkania. 
Do tej pory z usłg podstawowego Bilansu Kariery 
skorzystało prawie 35 tys. Małopolan, na wersję 
pogłębioną zdecydowało się ponad 3 tys. osób.  

Na spotkaniu z doradcą zawodowym uczest-
nik może zamówić max. 180 bonów o łącznej 
wartości 2700 zł, do wykorzystania na szkolenia 

ogólne: językowe, komputerowe, kursy prawa 
jazdy czy z zakresu zarządzania projektami. 
Wkład własny uczestnika wynosi 15% wartości 
zamawianych bonów.

W przypadku chęci opłacenia studiów po-
dyplomowych z  bonów, jeśl i  zajęcia roz-
pocz ynają się wcześniej  niż  możliwe jest 
przystąpienie do projektu (data spotkania 
z doradcą zawodowym ustalona przy rejestracji 
do projektu), prosimy o kontakt z Anitą Całką:  
anita.calka@wup-krakow.pl.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne 
pod adresem:  https://kierunek.pociagdokariery.pl/

Otwarcie rekrutacji w projekcie „Kierunek Kariera” dla 
osób pracujących poniżej 50 roku życia
12 września ruszyła rekrutacja w projekcie „Kierunek Kariera” dla osób pracujących poniżej 50 roku życia, w tym również posiadających wyższe 
wykształcenie.
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Na mocy tej ustawy, można uzyskać dodatek dla 
gospodarstwa domowego wynosi:

• 3 000 złotych - w przypadku, gdy głównym 
źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasi-
lany peletem drzewnym lub innym rodzajem 
biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowe-
go;

• 1 000 złotych - w przypadku, gdy głównym 
źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, 
zasilane drewnem kawałkowym;

• 500 złotych - w przypadku, gdy głównym 
źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany 
skroplonym gazem LPG;

•  2 000 złotych - w przypadku, gdy głównym 
źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek przysługuje, jeśli  źródło to zostało 
zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji 

Wsparcie psychologiczne 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach zaprasza mieszkańców gminy Krzeszowice do skorzystania ze wsparcia psychologiczne-
go w formie spotkań indywidualnych, terapii rodzinnej oraz konsultacji rodzinno-wychowawczych. 

DOSTĘPNI SPECJALIŚCI:

Monika Włodarczyk
poradnictwo psychologiczne indywidualne – wtorek od 8.00 do 13.00 

psychoterapia rodzinna – poniedziałek od 13.00 do 17.00

Katarzyna Paszyńska-Chełkowska
poradnictwo psychologiczne indywidualne – czwartek od 8.00 do 15.00

Aleksandra Patyk-Rybka
psychoterapia rodzinna – środa od 8.30 do 15.30

Marzena Mrozowska 
psycholog, konsultacje rodzinno- wychowawcze wtorek 13.00 do 16.00

W sprawie umówienia terminów  prosimy  kontakt pod numerem  
telefonu: 726-541-821

Zasadnicza zmiana dotyczy wypłaty dodatku na 
jeden adres, a nie jak było w pierwotnej wersji 
ustawy, na każde gospodarstwo domowe pro-
wadzone pod tym adresem. Nawet w przypadku, 
gdy budynek jest wielorodzinny i są w nim np. 
2 piece węglowe – ale jest jeden adres – przy-
sługuje wyłącznie jeden dodatek. W przypadku 
złożonych kilku wniosków na ten sam adres – 
dodatek będzie przyznany temu, kto pierwszy 
złożył wniosek, jeśli wnioski były złożone w tym 
samym dniu – temu, który został jako pierwszy 
zarejestrowany w dzienniku.

Dodatek dla gospodarstw domowych
20 września 2022 roku weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku 
paliw (Dz. U. poz. 1967).

emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 
roku, albo po tym dniu - w przypadku głównych 
źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych 
po raz pierwszy do centralnej ewidencji emi-
syjności budynków (dotyczy wyłącznie nowo-
uruchomionych źródeł – czyli jeśli ktoś dopisał 
źródło lub nie złożył deklaracji przed 11 sierpnia 
– dodatek nie przysługuje)) 

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca 
zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno go-
spodarstwo domowe, przysługuje tylko jeden 
dodatek dla wszystkich gospodarstw – otrzyma 
go tylko jedno gospodarstwo – to, które złoży 
wniosek jako pierwsze! Pozostałe wnioski spod 
tego samego adresu pozostawia się bez rozpo-
znania.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przy-
sługuje gospodarstwom domowym objętym 
pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę 
dodatku węglowego  - oznacza to, że na jeden 

adres przysługuje tylko jedna forma dodatku 
(w zależności od wskazanego głównego źródła 
ogrzewania).

Uwaga – dodatek przysługuje wyłącznie, jeśli 
w danym budynku, pod wskazanym adresem 
faktycznie prowadzone jest gospodarstwo do-
mowe, tzn. osoby wskazane we wniosku tam 
zamieszkują!

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw 
domowych składa się w terminie do dnia 30 
listopada 2022 roku w siedzibie GOPS – ul. Kra-
kowska 11 lub przez EPUAP (wówczas należy 
zeskanować i podpisać wniosek podpisem elek-
tronicznym!

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw 
domowych, złożone po dniu 30 listopada 2022 
roku, pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek 
dla gospodarstw domowych wypłaca się w ter-
minie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego 
wypłatę.

Dodatek węglowy - zmiany
20 września 2022 roku weszły w życie zmiany do ustawy o dodatku węglowym, które obejmą również wnioski złożone przed tą datą. 

Druga bardzo istotna zmiana dotyczy dekla-
racji – jeśli ktoś dokonał zmiany w deklaracji  
lub złożył deklarację po 11 sierpnia dodatek 
nie przysługuje. Dotyczy to tych gospodarstw, 
które miały wpisane np. kocioł gazowy, a po 11 
sierpnia dopisywano kocioł węglowy. Ponieważ 
w bardzo wielu deklaracjach pojawiały się braki 
– najczęściej brakowało zaznaczenia, że dane 
źródło jest „eksploatowane”, albo nie zaznaczono 
rodzaju paliwa (przy kotłach stałych), dokonanie 
niezbędnych poprawek było możliwe wyłącznie 
jako złożenie nowej deklaracji – zwróciliśmy się 

do ministerstwa z prośbą o dodatkowe wytycz-
ne, jak należy interpretować tenże ustawowy 
zapis o terminie złożenia deklaracji. 

Kolejna i ostatnia zmiana dotyczy terminu wy-
płaty dodatku węglowego – wydłużono go do 
2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ponieważ 
pierwsze środki na realizację ww. zadania wpły-
nęły na rachunek gminy 22 września, pierwsze 
przelewy są realizowane od 26 września, wg 
kolejności rozpatrywanych wniosków.

 Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krzeszowicach
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Pani Michalina Nowak urodziła się w Tenczynku, jako jedna z dziewię-
ciorga rodzeństwa, i przez całe swoje życie mieszka w tej miejscowości. 
W 1941 roku w Tenczynku zawarła małżeństwo, a od 2002 roku. jest wdo-
wą. Doczekała się 4 dzieci (2 synów i 2 córki), 10 wnuków, 21 prawnuków 
i 4 praprawnuków. Obecnie, od jednej córki w rodzinie 100 – latki zacho-
wana jest wyłącznie linia żeńska, aż do praprawnuczki.  W młodości Pani 
Michalina pracowała w ogrodzie hrabiny Zofii Potockiej w Krzeszowicach, 
w zakładzie betoniarskim w Woli Filipowskiej i równocześnie zajmowała 
się wychowywaniem dzieci. Ponadto bardzo lubiła i poświęcała swój czas 
pracy na roli i obrabianiu grządek. Jednym z sekretów długiego i zdrowego 
życia Pani Michaliny jest dobre odżywianie. Do jej ulubionych dań należą 
tradycyjne potrawy kuchni polskiej, np. żurek z ziemniakami, barszcz czer-
wony, kapusta z grochem. Pasją i przyjemnością w młodości była również 
gra na organkach i mandolinie. 

Pani Kazimiera Bodzęta urodziła się w Miękini i również przez całe swoje 
życie mieszka w tej miejscowości. W 1945 roku w Nowej Górze zawarła 
małżeństwo, a od 1997 roku jest wdową. Doczekała się 2 córek, 6 wnuków, 
6 prawnuków i 2 praprawnuków. Większość swojego życia poświęcała 
wychowywaniu dzieci i zajmowaniu się domem, a pasję stanowiło szydeł-
kowanie.

Dwie mieszkanki gminy świętowały setne urodziny
Pani Michalina Nowak z Tenczynka oraz Pani Kazimiera Bodzęta z Miękini  obchodziły  100. rocznicę urodzin. Obie Panie urodziły się 25 września 
1922 roku. Z tej okazji,  dostojnym Jubilatkom 26 września 2022 roku delegacja z gminy Krzeszowice przekazała serdeczne gratulacje. Życzenia  
złożyli burmistrz Wacław Gregorczyk oraz  Marzena Zakrzewska - Szpak - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzeszowicach. 

Imponujący jubileusz Kamiennych Godów, czyli 70 – lecie pożycia 
małżeńskiego, obchodzili Państwo Rozalia i Marian Wróblowie z Ten-
czynka. Prezydencki medal za długoletnie pożycie małżeńskie dostali 
już 20 lat temu, z okazji Złotych Godów. Przez ostatnie dwie dekady 
obchodzili kolejne rocznice: szmaragdową (55), diamentową (60), 
żelazną (65) i teraz kamienną! Państwo Rozalia i Marian Wróblowie 
zawarli małżeństwo w 1952 roku w Tenczynku, mając 19 i 20 lat. 
Jubilaci pochodzą z Baczyna i Frywałdu, a od 1963  roku są mieszkańcami 
Tenczynka. Mają 3 dzieci (2 córki i syna), 4 wnuków i 2 prawnuków. Pan Ma-
rian pracował jako kierowca, a Pani Rozalia zajmowała się wychowywaniem 
dzieci, a także pracowała jako krawcowa. 

Serdeczne życzenia, listy gratulacyjne i upominki wręczyli dostojnym Ju-
bilatom Wacław Gregorczyk - burmistrz gminy Krzeszowice oraz  Marzena 
Zakrzewska - Szpak - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzeszowicach. 

teKst: usc uMK
Zdjęcie: janina waLKowicZ, RPw uMK

70 lat razem w małżeństwie! 

Czcigodnym Jubilatkom gratulujemy wspaniałych jubileuszy i życzymy dal-
szych lat w zdrowiu, szczęściu rodzinnym, pomyślności, samych radosnych 
chwil pełnych życzliwości i miłości osób najbliższych. Dziękujemy za piękny 
przykład dobrego życia, za wszelkie trudy i owoce minionych lat.

teKst: usc uMK
Zdjęcia: janina waLKowicZ, RPw uMK

Nagrody Powiatu  
Krakowskiego  
i Starosty Krakowskiego 
Ruszył nabór wniosków o przyznanie:

• Nagrody Powiatu Krakowskiego za osiągnięcia 
w  d z i e d z i n i e  t wó rc zo ś c i  a r t ys t yc z n e j , 
upowszechniania i ochrony kultury oraz za 
osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia 
w działalności sportowej w roku 2021 

• N a g r o d y  S t a r o s t y  K r a k o w s k i e g o  d l a 
organizacji pozarządowych wyróżniających 
się w działaniach na rzecz społeczności 
lokalnej, prowadzących działalność na terenie 
powiatu krakowskiego w roku 2021 

Termin składania wniosków mija 14 października 
2022 r.

Więcej informacji na stronie  
www.powiat.krakow.pl

Michalina Nowak
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Dydaktyczny, pieszy, czerwony szlak wokół Doliny Eliaszówki, zwany Kar-
melitańskimi Dróżkami został wytyczony po 4 kilometrowej pętli. Poleca-
nym punktem startowym szlaku jest Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej 
z dużym parkingiem. Idąc ścieżką w dół sanktuarium, pierwszym przy-
stankiem jest Źródło Proroka Eliasza - patrona doliny, zwane też Źródłem 
Miłości. Miejsce to powstało ponad sto lat temu, a kapliczka, która je wień-
czy, pochodzi z 1848 roku. Stanowi odwzorowanie pustelni Eliasza w Kerit, 
gdzie prorok pił źródlaną wodę i żywiony był przez kruka. Dalsza trasa pro-
wadzi wśród pięknych buczynowych lasów oraz częściowo zachowanego 
4 180-metrowego muru klauzurowego o wysokości 2,5 metra. Mur otacza 
aż 80 hektarów wielkiej klauzury. Dalej szlak prowadzi granicą Rezerwatu 

Małe jest Piękne

Warto zobaczyć w Gminie Krzeszowice
CZERWONY SZLAK KARMELITAŃSKIE DRÓŻKI

Doliny Eliaszówki na skraj wyrobiska Kopalni Wapienia Czatkowice. Dalsza 
trasa przebiega przez Bramę Siedlecką oraz dawne eremy i domy pustel-
nicze, aż do ruin XVII–wiecznego arkadowego mostu. W latach świetności 
most, zwany diabelskim, przypominał starożytne akwedukty o wysokości 
18 i długości 120 metrów. Obecnie prowadzone są rozmowy, które mają na 
celu odtworzenie muru eremu wraz z Diabelskim Mostem.

teKst i Zdjęcia: j. KacZoRowsKa, RefeRat PRoMocji i wsPółPRacy uRZędu 
MiejsKiego w KRZesZowicach
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W ramach projektu zamontowano 24 instalacje 
fotowoltaiczne, 4 instalacje solarne i 1 pompę 
ciepła u odbiorców indywidualnych. Dodatkowo 
niemal 200 kW dedykowane jest na budynki uży-
teczności publicznej.
Instalacja o mocy 49 kW znalazła się już na dachu 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach. Kolej-
ne w Szkole Podstawowej w Tenczynku (łącznie 
39,6 kW), Zalasiu (19,8 kW), Woli Filipowskiej 
(19,8 kW) i na przedszkolach w Tenczynku (29,7 
kW) i Krzeszowicach (29,7 kW).
Koszty, w których partycypuje Gmina Krzeszo-
wice, to blisko 1 mln złotych. Nasz samorząd 
otrzymał dofinasowanie na poziomie 60% kosz-
tów netto.
Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii 
Małopolski” jest współfinansowany ze środków 
UE w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na lata 2014 

Fotowoltaika dla Gminy Krzeszowice
Na dachach szkół w gminie Krzeszowice pojawiły się panele fotowoltaiczne, które zostały zainstalowane dzięki uczestnictwu gminy w projekcie 
„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.

– 2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wy-
korzystania odnawialnych źródeł energii, Pod-
działanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych.
Partnerami projektu jest 31 małopolskich gmin, 
tj: Biskupice, Bukowno, Charsznica, Ciężkowice, 
Gdów, Gołcza, Gromnik, Jodłownik, Klucze, Kłaj, 
Kozłów, Krzeszowice, Książ Wielki, Lisia Góra, 
Miechów, Myślenice, Niepołomice, Olkusz, 
Rabka - Zdrój, Racławice, Ryglice, Skrzyszów, 
Słaboszów, Tarnów, Trzyciąż, Tuchów, Wieliczka, 
Wierzchosławice, Wolbrom, Zakliczyn i Żabno. 
Liderem projektu jest Stowarzyszenie - Zielony 
Pierścień Tarnowa.
Podstawowe założenia:
Celem projektu jest dostawa i montaż na te-
renie ww. gmin w budynkach mieszkalnych 
oraz użyteczności publicznej  5 929 sztuk 
instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE),  

Szkoła Podstawowa w Tenczynku

Szkoła Podstawowa w Zalasiu Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

Przedszkole w TenczynkuPrzedszkole w Krzeszowicach

w tym: 3.012 instalacji fotowoltaicznych, któ-
re wyprodukują 14 319,45 MWhe/rok energii 
elektrycznej oraz  2.782 kolektorów słonecz-
nych i  39 pomp ciepła, które wyprodukują;   
8 765,60 MWht/rok energii cieplnej.
CEL OGÓLNY – Wzrost wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej 
w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości 
powietrza na terenie Małopolski
CEL SZCZEGÓŁOWY – Instalacja małych źródeł 
energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniej-
szających straty przesyłowe oraz zapewniających 
efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii 
odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozpro-
szona) oraz znacząca poprawa jakości powietrza, 
a w konsekwencji jakości życia na terenie 31 
gmin biorących udział w projekcie partnerskim.

Zdjęcia: j. KacZoRowsKa, RPw uMK
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Pieniądze zostaną rozdzielone pomiędzy te samorządy gmin-
ne, które w rankingu osiągnęły najwyższą wartość wskaźnika 
i najskuteczniej zmotywowały swoich mieszkańców do po-
prawy efektywności energetycznej domów poprzez wymianę 
przestarzałych kotłów spalających węgiel i inne paliwa stałe 
na ekologiczne źródła ciepła oraz kompleksowe ocieplenie 
budynków jednorodzinnych – z wykorzystaniem dotacji z pro-
gramu „Czyste Powietrze”. Przyjęto, że środki w łącznej kwocie 
16 mln zł będą skierowane do ok. 30% wszystkich gmin, które 
zawarły porozumienie ws. wdrażania programu Czyste Powie-
trze.

Gmina Krzeszowice zajęła 374 miejsce w rankingu ogólno-
polskim na ponad dwa tysiące czterysta gmin i 28 miejsce 
w Małopolsce, osiągając wymaganą wysokość wskaźnika ilości 
złożonych wniosków na ilość budynków jednorodzinnych.

Ponadto Gmina Krzeszowice utrzymuje wciąż 5 miejsce w Ma-
łopolsce w rankingu największej ilości składanych wniosków 
do Programu Czyste Powietrze, spośród 182 gmin w woje-
wództwie.

Gmina Krzeszowice  
z dodatkowymi pieniędzmi  
na promocję wymiany 
„kopciuchów”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przedstawił wyniki rocznego rankingu gmin 
w programie Czyste Powietrze. 625 samorządów zyskało 
dodatkowe fundusze na pokrycie swoich kosztów związa-
nych z walką o poprawę jakości powietrza i wsparciem dla 
mieszkańców w programie Czyste Powietrze.

Punkt informacyjny PGNiG 
w Urzędzie Miejskim 
w Krzeszowicach
Zapraszamy na dyżury PGNiG w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, w ra-
mach których  Paweł Słapak - Specjalista ds. koordynacji Obsługi Klienta 
udziela informacji, w jaki sposób zmienić ogrzewanie na gazowe oraz 
pomaga:

• złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

• złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

• uzyskać doradztwo w sprawnym przeprowadzeniu procesu wykonania 
wewnętrznej instalacji gazowej i uruchomieniu dostaw paliwa gazowe-
go do budynku

Dyżur odbywa się raz w miesiącu w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, 
Pl. F. Kulczyckiego 1, Segment B, w biurze nr 2B. Najbliższy termin dyżuru to 
18.10.2022 roku w godzinach 8:30-13:30.

eKodoRadca gMiny KRZesZowice
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O G Ł O S Z E N I E   
 

 

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że na terenie Gminy Krzeszowice  
zostanie przeprowadzony bezpłatny odbiór  

zużytego sprzętu E L E K T R Y C Z N E G O  i  E L E K T R O N I C Z N E G O .  
 

ZBIÓRKA OBJAZDOWA (W FORMIE TZW. WYSTAWKI): 
 

19 października 2022 r. 
CZERNA, DĘBNIK, DUBIE, FILIPOWICE, MIĘKINIA, NOWA GÓRA, NOWA GÓRA - ŁANY, 
OSTRĘŻNICA, PACZÓŁTOWICE, SIEDLEC, ŻARY oraz KRZESZOWICE: OS. CENTRUM,  
OS. CZATKOWICE, OS. NOWY ŚWIAT, OS. ŻBIK. 

20 października 2022 r. 
FRYWAŁD, RUDNO, SANKA, ZALAS, NAWOJOWA GÓRA, TENCZYNEK, WOLA FILIPOWSKA,  
KRZESZOWICE: OS. JURAJSKIE, OS. PARKOWE.  

 

 
 

Adresy nieruchomości z których istnieje konieczność odbioru elektrośmieci należy 
zgłosić do Urzędu Miejskiego, Referat Gospodarki Komunalnej, nr tel. 12 252 08 21 

najpóźniej do dnia 17 października. 
 
 

ZBIÓRKA PUNKTOWA – Miasto KRZESZOWICE: 
 

19 października 2022 r. 
 (samochody odbiorcy czekają w wyznaczonych punktach o określonych ściśle godzinach)  
1. w godz.:   16:00 – 16:50  plac omłotowy skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Miękińskiej. 
2. w godz.:  17:00 – 18:00  parking przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22. 

 

 
 
Do ELEKTROŚMIECI zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV i AGD, takie jak: telewizory, radia, pralki, lodówki, 
komputery, telefony, odkurzacze, itp. 
Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy: odpadów wielkogabarytowych, części budowlanych i sanitarnych, części 
motoryzacyjnych – TAKIE ODPADY NIE ZOSTANĄ ODEBRANE! 

 
 

BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE 
(-) mgr inż. Wacław Gregorczyk 

 
 

• bioodpady należy gromadzić na terenie własnej nieruchomości  
w workach koloru brązowego (inny kolor worka może być powodem 
braku odbioru odpadów)

• worki na bioodpady należy zakupić we własnym zakresie – gmina nie 
przejęła tego obowiązku od właścicieli nieruchomości i nie zapewnia 
worków na bioodpady

• należy je wystawiać do odbioru w dniu wskazanym w harmonogramie 
odbioru odpadów

Niedostosowanie się do zasad segregacji odpadów może skutkować 
grzywną i podwyższeniem opłaty za wywóz śmieci.

Najlepszym, najbardziej ekonomicznym i ekologicznym sposobem na za-
gospodarowanie bioodpadów jest ich kompostowanie. Kompostowanie 
bioodpadów, zgodnie z obowiązującymi zasadami, powinno się odbywać 
w kompostowniku przydomowym, jednak przepisy prawa nie dookreśliły 
jego definicji. Można przyjąć, iż kompostowanie może odbywać się zarów-
no w pryzmie, jak i urządzeniu/kompostowniku. 

Pamiętajmy: kompostownik nie może stwarzać uciążliwości dla sąsia-
dów! Najważniejszą zasadą jest, aby lokalizacja kompostownika spełniała 
wymogi określone w przepisach prawa, tzn. w zabudowie jednorodzinnej 
odległość kompostownika od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 m oraz 2 m od granicy działki 
sąsiedniej. Prawidłowo prowadzony proces kompostowania nie jest nad-
miernie uciążliwy, a rozchodzące się odory z kompostownika świadczą 
o zakłóceniu tego procesu.

Do bioodpadów zaliczamy wszelkie odpadki pochodzenia roślinnego, czyli 
m.in. obierki, nieprzetworzoną żywność pochodzenia roślinnego, trawa, 

Jak segregować bioodpady i dlaczego to takie ważne?
Ogólnopolskie zasady segregacji bioodpadów zostały określone już w roku 2016, natomiast od stycznia 2020 roku wprowadzono ulgę w opła-
cie za gospodarowanie odpadów w zamian za kompostowanie bioodpadów na terenie własnej posesji. Gdy korzysta się z ulgi, bioodpady nie są 
odbierane z terenu nieruchomości i trzeba je zagospodarować na własnym terenie. W przypadku ponoszenia pełnej opłaty z tytułu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, bioodpady odbierane są z terenu nieruchomości na następujących zasadach:

liście, kwiaty, chwasty, trociny, kora, gałązki krzewów. Należą do nich też 
fusy z kawy i herbaty (luzem – bez woreczków) oraz skorupki jaj. Odpady 
nie nadające się do kompostowania: kości zwierząt, mięso (surowe czy po 
obróbce), nabiał, ryby i owoce morza, kiszonki, tłuszcz ani żadne resztki 
pochodzenia zwierzęcego, również ich odchody, impregnowane drewno, 
płyty wiórowe i pilśniowe, leki oraz inne odpady komunalne. 

Kompostowanie niesie ze sobą wiele korzyści, dzięki kompostowaniu 
oszczędzasz pieniądze, wolniej zapełniasz kosz na śmieci, wspierasz śro-
dowisko, zyskujesz „coś z niczego” – czyli ziemię/nawóz dla roślin, mniej 
odpadów trafia na składowisko. Kompostowanie jest łatwe i można prowa-
dzić je w każdym gospodarstwie domowym, dlatego szczerze Państwa do 
tego zachęcamy!

Grafika: https://pixabay.com/pl/
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Nowy samochód 
dla OSP Zalas
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Za-
lasie odebrała 15 września 2022 roku nowy sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 
marki MAN. 
Został wyprodukowany w firmie F.H.U. PROFIS 
w Tymbarku.

Na to zadanie zostało udzielone dofinansowanie 
z: MSWiA – 420 000,00 zł,  z Powiatu Krakowskiego 
– 20 000,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Małopolskiego – 40 000,00 zł (środki 
przekazane na Gminę Krzeszowice), z budżetu 
Gminy Krzeszowice – 210 000,00 zł (w tym 10 
000,00 zł środki Sołectwa Zalas). Pozostałe kwoty 
pochodzą z firm ubezpieczeniowych, od darczyń-
ców i środków własnych OSP Zalas. Koszt zakupu 
samochodu po przeprowadzonym przetargu 
wyniósł 972 000,00 zł.  Nowy samochód zastąpi 
mocno wyeksploatowanego Stara z 1983 roku.

MateRiały osP ZaLas

Początkiem września zakończyły się:
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej,  
ul. Na Wzgórze na terenie osiedla Żbik. Zakres 
obejmował wyprofilowanie i wyrównanie istnie-
jącej podbudowy, ułożenie nawierzchni asfal-
towej (warstwa wyrównawcza i ścieralna) wraz 
z wykonaniem obustronnych poboczy. Prace zre-
alizowała firma PPHU „Link” Zakład Projektowania 
i Wykonawstwa Robót Drogowych Krzysztof 
Janik. Koszt - 41 785,56 zł

Zakończone prace na drogach gminnych
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, 
biegnącej po dz. nr 548 w Miękini. Zadanie wy-
konała firma PPHU „Link” Zakład Projektowania 
i Wykonawstwa Robót Drogowych Krzysztof 
Janik. Koszt - 39 260,37 zł.  Zakres: wyprofilowa-
nie i wyrównanie istniejącej podbudowy, wyko-
nanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej oraz 
obustronnego pobocza.

- remont drogi gminnej publicznej, usytuowanej 
na dz. nr 761/1, 761/2 w Rudnie. Wykonawca: 
firma Road – Bud Olga Wojsław, Wygiełzów.  
Koszt - 49 168,45 zł.

Zakres prac obejmował: wymianę nawierzchni 
asfaltowej, regulację pionową studzienek dla 
urządzeń podziemnych – włazy kanałowe oraz 
wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa.

wit uMK
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Rok szkolny rozpoczęty 
1 września burmistrz Wacław Gregorczyk wziął udział w uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krze-
szowicach. W placówce tej uczy się ponad 450 dzieci.

Warunkiem skorzystania z usługi jest udzielenie zgody na doręczenie elek-
troniczne. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny 
i doręczane na konto podatnika w e-US.

W e-Urzędzie Skarbowym wydawane są zaświadczenia

• o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na 
ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU)

• o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób 
fizycznych (ZAS-DF)

• o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W)

Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego na podatki.gov.pl. Wyraź zgodę na 
doręczenie elektroniczne, a następnie uzupełnij i wyślij wniosek o wyda-
nie zaświadczenia. Wydane zaświadczenie znajdziesz na swoim koncie 
w e-Urzędzie Skarbowym, w zakładce „Dokumenty otrzymane”.

Nie drukuj zaświadczenia. Korzystaj wyłącznie z postaci elektronicznej, któ-
rą możesz zapisać na nośniku pamięci lub wysłać, np. e -mailem.

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bez wizyty 
w urzędzie skarbowym
W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć wniosek i bezpłatnie otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W).

Dokument wydany w e-Urzędzie Skarbowym podpisany jest pieczęcią Sze-
fa KAS lub podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną. 
Zaświadczenie elektroniczne ma taką samą moc prawną jak dokument 
papierowy.

ŹRódło: www.gov.PL

Z treści wiadomości wynika, że wobec osoby, 
która ją otrzymała, toczy się postępowanie w 
związku z popełnieniem przestępstwa i powinna 
ona zapoznać się z zarzutami, które opisane są w 
załączniku. W załącznik należy kliknąć i pobrać 
go na swoje urządzenie. W rzeczywistości może 
to być złośliwe oprogramowanie, za pomocą 
którego internetowi oszuści będą mogli wykraść 
nasze dane.

W celu uwiarygodnienia swojej wiadomości 
przestępcy podpisują się jako Komendant Cen-
tralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 
– Adam Cieślak.

Cała korespondencja w rzeczywistości jest próbą 
oszustwa i zastraszenia nas. Jej celem jest kra-
dzież naszych pieniędzy.

PAMIĘTAJ - Jeżeli nawet popełniłeś czyn karalny, 
to Policja NIGDY nie będzie kontaktować się z 
Tobą w tej sprawie poprzez pocztę elektronicz-
ną.

Jeśli otrzymałeś podobną wiadomość na swoją 
skrzynkę pocztową, warto to bezpośrednio zgło-
sić poprzez stronę internetową CERT.

(cbZc)

Oszuści podszywają się pod Komendanta Centralnego 
Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przestrzega przed nowym sposobem oszustwa, stosowanym przez cyberprzestępców. Rozsy-
łają oni e-maile wykorzystując wizerunek Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a także Policji.

Zdjęcia: M. LewicKi
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W ćwiczeniach brało udział 12 jednostek OSP z terenu Gminy Krzeszowi-
ce. Drużyny w obsadzie 6-osobowej musiały się zmierzyć z 4 zadaniami 
(epizodami), które wymagały dużego wysiłku fizycznego, wiedzy z zakresu 
działalności ratowniczo – gaśniczej i umiejętności udzielania kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy. Prawidłowy przebieg wszystkich zdarzeń według 
procedur weryfikowali rozjemcy – funkcjonariusze Państwowej Straży Po-
żarnej, którzy po wykonaniu zadania przez jednostkę przekazywali swoje 
uwagi względem wykonania ćwiczenia.

Zadanie I – rozjemcy funkcjonariusze KP PSP Chrzanów
Jednostka zadysponowana na punkt silosa z kruszywem, na szczycie które-
go w pomieszczeniu pracownik stracił przytomność. Dodatkowo podczas 
upadku doznał urazu głowy, ran ciętych oraz złamania kończyny dolnej. 
Poszkodowany znajdował się na wysokości 10 m w obrębie bardzo wąskiej 
klatki schodowej. Zadaniem przybyłych na miejsce strażaków było dotarcie 
do osoby poszkodowanej, rozpoznanie jej stanu oraz ewakuacja w miejsce 
bezpieczne. Następnie strażacy przekazali rannego pracownika Zespołowi 
Ratownictwa Medycznego. W niektórych przypadkach scenariusz zakładał 
również przekazanie Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.

Zadanie II – rozjemcy funkcjonariusze JRG 3 Kraków
W wyniku wypadku samochodowego trzech pojazdów ranne zostały dwie 
osoby. Do zadań przybyłych na miejsce jednostek należało ustabilizowanie 
pojazdów, ocena stanu poszkodowanych i ewentualna ewakuacja. Działa-
nia zakładały również użycie narzędzi hydraulicznych, celem umożliwienia 
dostępu do osób poszkodowanych - uczestników wypadku.

Zadanie III – rozjemcy funkcjonariusze KP PSP Chrzanów
Wybuch i pożar butli LPG, w efekcie której poszkodowani zostali pracowni-
cy robót budowlanych. Na miejscu strażacy OSP musieli wdrożyć segrega-
cję osób poszkodowanych, udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz 
ewakuować rannych przy jednoczesnych działaniach gaśniczych, związa-
nych z rozgrzaną, palącą się butlą.

Zadanie IV – rozjemcy funkcjonariusze KW PSP Kraków, 
asysta JRG 5 Kraków
Pożar budynku, w wyniku którego uwięziona została osoba poszkodowa-
na. Zadaniem strażaków było ugaszenie pożaru, przeszukanie i ewakuacja 
osoby poszkodowanej oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Działania prowadzone były w trenażerze rozgorzeniowo-dymowym w peł-
nym zabezpieczeniu w aparaty dróg oddechowych z nawodnioną linią 
gaśniczą.

Założenia manewrów wymogły na strażakach samodzielną pracę przy 
zdarzeniach, co było niewątpliwie ogromnym utrudnieniem i obciążeniem 
psychicznym dla ratowników. Celem manewrów było szkolenie, a dzięki 
rozmieszczeniu poszczególnych epizodów w dużej odległości nie działała 
zasada rywalizacji, której komisja chciała uniknąć. Teren zamknięty kamie-
niołomu pozwolił na utrzymanie ciężkich warunków, a pogoda również 
utrudniała niektóre zadania. Organizacja manewrów była dużym wy-
zwaniem, ale dawała ogromną satysfakcję, wynikającą przede wszystkim 
z zaangażowania jednostek OSP. Druhowie poświęcili cały dzień, aby móc 
jeszcze lepiej pomagać mieszkańcom gminy.  

Całość manewrów mogła się odbyć dzięki przychylności i zaangażo-
waniu osób i firm:

• Kopalnia Lafarge Dubie – udostępnienie terenu, pomoc logistyczna dla 
druhów

• Burmistrz Gminy Krzeszowice – objęcie patronatem manewrów

• Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – trenażer wraz z kadrą oficer-
ską – rozjemcami

• Oddział Wojewódzki ZOSP RP – objęcie patronatem manewrów

• Komendant Miejski PSP – pomoc logistyczna

• JRG Chrzanów – rozjemcy

• JRG 3 Kraków – rozjemcy

• JRG 5 Kraków – pomoc techniczna

• Firma MED – POŻ Andrzej Żaba – pozoracja

• Browar Tenczynek – pomoc logistyczna

• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Kurdziel – pomoc logistyczna

• Płomienny Dziad – film i fotorelacja

• Kraków 112 – fotorelacja

• Powiat Krakowski 112 – fotorelacja

teKst: KataRZyna KowaL

Zdjęcia: KRaKów112

I Gminne Manewry Ratownicze jednostek OSP Gminy 
Krzeszowice „Lafarge DUBIE 2022”
10 września 2022 roku, z inicjatywy Komisji ds. Ćwiczeń i Szkoleń, powołanej przy Zarządzie Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzeszowicach, na 
zamkniętym terenie kopalni Lafarge Dubie odbyły się I Manewry Ratownicze jednostek OSP Gminy Krzeszowice.
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Na uroczystości obecni byli:

• Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka

• Burmistrz Gminy Krzeszowice – Wacław Gregorczyk

• Zastępca Burmistrza Gminy Krzeszowice – Adam Godyń

• st. kpt. Paweł Majda – reprezentujący Komendanta Województwa Małopolskiego PSP  
oraz Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie

• Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Krakowie – dh Leszek Zięba

• Komendant Gminny ZOSP RP – Dowódca uroczystości – dh Mieczysław Odrzywołek

• Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach – Kazimierz Stryczek

• Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach – Henryk Woszczyna

• Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Krzeszowicach – Leszek 
Kramarz

• Radna Rady Miejskiej w Krzeszowicach – Dorota Marek

• Komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach – nadkom. Michał Godyń

• Prezes Zarządu Kopalni Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach –  Daniel Kłosowski

• Proboszcz Parafii w Nowej Górze – ks. Krzysztof Główka

• Główn. Specj. ds. Pożarnictwa UM Krzeszowice – Barbara Kurdziel

• Główn. Specj. ds. Bezpieczeństwa UM Krzeszowice – Maciej Nowak

• Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miękini – Teresa Kurdziel

• Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Miękini – Teresa Ostachowska

• Przewodniczący Stowarzyszenia  „Zielona Energia Miękini”– Rafał Dudek

• Przewodniczący Stowarzyszenia  „Na Wulkanie” – Mirosław Kłosowski

• Druhowie i Druhny obecnych jednostek OSP Gminy Krzeszowice

• mieszkańcy Miękini oraz przybyli goście

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 polową mszą świętą przy remizie OSP w Mię-
kini. Po mszy  dowódca pododdziałów dh Mariusz Rozmus złożył meldunek dowódcy 
uroczystości dh Mieczysławowi Odrzywołkowi, następnie dowódca uroczystości złożył 
meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości Wicemarszałkowi Województwa Ma-
łopolskiego, Prezesowi ZG ZOSP RP dh Łukaszowi Smółce. Później poczet flagowy w skła-
dzie: dh Witold Kwaśniewski – dowódca pocztu, dh Piotr Widacha – flagowy, dh Damian 
Kuczara – asysta, wciągnął flagę państwową na maszt przy akompaniamencie orkiestry, 
działającej przy OSP Czerna, która odegrała hymn państwowy. Zaproszonych oraz przyby-
łych gości przywitał prezes OSP Miękinia dh Andrzej Ostachowski.

Historię działalności OSP w Miękini odczytała kronikarz tej jednostki dh Agnieszka Mucha.                                                                                                                                         

95-lecie OSP w Miękini oraz poświecenie nowych  
pojazdów ratowniczo – gaśniczych 
Uroczystość odbyła się 17 września  2022 roku. Na początku uczciliśmy minutą ciszy pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę.

W dalszej kolejności nastąpiło wręczenie medali i odznaczeń dla druhów OSP Miękinia.      

„Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh Barbara Kurdziel,  
dh Karolina Kwaśniewska, dh Wiesław Chlebowski, dh Stanisław Świerk.   

„Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:  dh Dariusz Górecki, 
dh Wiesław Godyń, dh Władysław Janik, dh Witold Kwaśniewski, dh Andrzej Komenda,  
dh Stanisław Radomski.

„Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh Agnieszka Mucha, 
dh Piotr Widacha, dh Michał Radomski.

„Odznaką Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali: dh Tomasz Dębiec, dh Wojciech Godyń, 
dh Mariusz Kłeczek, dh Dariusz Ostachowski, dh Łukasz Zajega

„Odznaką za wysługę lat” odznaczeni zostali:

• 10 lat: dh Andrzej Komenda, dh Piotr Widacha, dh Wojciech Godyń, dh Michał  
Radomski, dh Damian Kuczara, dh Agnieszka Mucha

• 20 lat: dh Andrzej Ostachowski

• 25 lat: dh Agata Rozmus, dh Mariusz Rozmus, dh Witold Kwaśniewski 

• 35 lat: dh Bogusław Koczwara 

• 40 lat: dh Wiesław Chlebowski

• 45 lat: dh Wiesław Godyń, dh Władysław Janik, dh Stanisław Radomski 

• 50 lat: dh Stanisław Świerk, dh Włodzimierz Kurdziel

• 55 lat: dh Stanisław Lasoń

W podziękowaniu za bezpośrednie oraz stałe wspieranie OSP w Miękini w imieniu Za-
rządu Jednostki Prezes dh Andrzej Ostachowski wręczył okolicznościowe upominki dla:

• Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka – w imieniu ministra upominek odebrał 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach Henryk Woszczyna 

• Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Łukasza Smółki

• Burmistrza Gminy Krzeszowice – Wacława Gregorczyka

• KW PSP – nadbryg. Piotra Filipka oraz KM PSP w Krakowie – st. bryg. Pawła Knapika  
- w imieniu w/w upominki odebrał st. kpt. Paweł Majda                                 

oraz innym wyróżnionym i zaproszonym gościom na uroczystości.

W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście, podkreślając wzorową działalność oraz 
duże osiągnięcia OSP w Miękini, zwiększające bezpieczeństwo miejscowości i regionu.

Na zakończenie przemówił Prezes OSP w Miękini dh Andrzej Ostachowski, dziękując 
gościom oraz poszczególnym instytucjom za współpracę oraz pomoc w pozyskaniu fun-
duszy na zakup nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych, tj. samochodu średniego 
marki Iveco Eurocargo oraz lekkiego samochodu marki Toyota Hilux, które zdecydowanie 
zwiększyły gotowość i sprawność jednostki i zostały już sprawdzone w akcjach przez 
druhów OSP w Miękini.

Następnie odbyło się poświęcenie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych przez 
proboszcza parafii w Nowej Górze ks. Krzysztofa Główkę, a chrzestni dh Barbara Kurdziel 
oraz dh Stanisław Lasoń nadali imię „Wulkan” średniemu samochodowi bojowemu, nato-
miast lekkiemu samochodowi chrzestni Lucyna Gregorczyk i Mirosław Kłosowski nadali 
imię „Florian”. Po poświeceniu, kierowcy wraz z dowódcami wsiedli do samochodów, 
odjeżdżając na miejsce formowania się defilady przy włączonych sygnałach świetlnych 
i dźwiękowych. Uformowane pododdziały piesze oraz pojazdy zmechanizowane przepro-
wadziły defiladę przy akompaniamencie orkiestry, która grała marsza.

Następnie dowódca uroczystości dh Mieczysław Odrzywołek zameldował  Łukaszowi 
Smółce zakończenie obchodów 95 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini oraz 
poświęcenia nowych pojazdów ratowniczo – gaśniczych.

Na zakończenie prowadzący uroczystość dh Stanisław Lasoń w imieniu OSP w Miękini 
podziękował wszystkim za przybycie i wspólne celebrowanie tego historycznego dla 
druhów OSP w Miękini wydarzenia.           

oPRacował: PReZes osP w MięKini dh andRZej ostachowsKi
Zdjęcia: KRZysZtof PyZiK
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Informacje Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Krzeszowicach | Redakcja: Janina Walkowicz

W pierwszej części obrad kierownik Biura Rady 
i Archiwum Zakładowego Joanna Blecharz prze-
prowadziła szkolenie. Podczas multimedialnej 
prezentacji omówiła przede wszystkim zmia-
ny w ustawie o samorządzie gminnym, które 
w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie 
młodzieżowych rad. W dalszej części posiedzenia 
radni rozmawiali o działaniach, które planują 

III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
14 września 2022 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Przechodząc do realizacji porządku obrad, rada 
wprowadziła zmiany w uchwale budżetowej 
oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. W dal-
szej kolejności, radni podjęli uchwałę w sprawie 
emisji obligacji Gminy Krzeszowice oraz określe-
nia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Jak 
poinformowała skarbnik Beata Banach, emisja 
obligacji ma na celu pozyskanie środków w 2022 
roku w kwocie 4 275 000,00 zł na pokrycie 
planowanego deficytu, natomiast w 2023 roku 
w kwocie 4 000 000,00 zł na pokrycie deficytu 
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowa-
nych papierów wartościowych. Z kolei burmistrz 
Wacław Gregorczyk przypomniał zapisy uchwały 
budżetowej na 2022 rok, w której pierwotnie 
zakładano zaciągnięcie zobowiązań do kwoty 
ponad 7 500 000,00 zł, zatem planowane aktu-
alnie zadłużenie, w dodatku o połowę mniejsze, 
nie powinno być zaskoczeniem. 

Kontynuując obrady, radni udzielili dotacji ce-
lowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalasiu 
w kwocie 250 000,00 zł jako dofinansowanie do 
zakupu średniego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego. Na tę kwotę składa się 200 000,00 zł 
z budżetu gminy, 10 000,00 zł to środki sołectwa 
Zalas, a kwota 40 000,00 zł pochodzi z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskie-
go. Ponadto na realizację przedmiotowego zada-
nia zostało udzielone dofinansowanie z MSWiA 
w kwocie 420 000,00 zł oraz z Powiatu Krakow-
skiego – 20 000,00 zł. Pozostałe środki finansowe 
będą pochodzić z firm ubezpieczeniowych, od 
darczyńców i środków własnych OSP Zalas. Koszt 
zakupu samochodu po przeprowadzonym prze-
targu wyniósł 972 000,00 zł. Kolejna z uchwał do-
tyczyła udzielenia pomocy finansowej,  w formie 
dotacji celowej, Gminie Miejskiej Kraków w kwo-
cie 3 430,00 zł, z przeznaczeniem na realizację za-
dań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej.

LIII sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach 
8 września 2022 roku w Sali Herbowej odbyła się LIII sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Przed rozpoczęciem merytorycznej części obrad 
burmistrz Wacław Gregorczyk wraz z przewodniczącym Kazimierzem Stryczkiem wręczyli nowo wybranym sołtysom zaświadczenia o wyborze. 
Zaświadczenia odebrali Karolina Gala – sołtys Sanki i Mirosław Więcław – sołtys Dubia. Następnie podziękowania za wieloletnie pełnienie funk-
cji sołtysa Dubia, burmistrz i przewodniczący wręczyli Zbigniewowi Wąsikowi. 

Obradom przysłuchiwali się licznie zgromadzeni 
w Sali Herbowej seniorzy z terenu gminy. Na 
wstępie obrad przewodnicząca Helena Latawiec 
poinformowała, że 7 września 2022 roku odebra-
ła akt powołania na członka Małopolskiej Rady 
ds. Polityki Senioralnej III kadencji. Przekazała, że 
rada jest organem opiniująco-doradczym i ini-
cjatywnym Zarządu Województwa Małopolskie-
go w obszarze problematyki osób starszych oraz 
solidarności międzypokoleniowej, powołanym 
w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej po-
lityki senioralnej, reprezentacji interesów osób 
starszych i ich aktywizacji w regionie.

Kontynuując obrady, przewodnicząca oddała 
głos Barbarze Szafraniec, prezes Ogólnopolskie-
go Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, 
która uczestniczyła w sesji za pośrednictwem 
środków porozumiewania się na odległość. Pani 
Prezes poinformowała o działaniach podejmo-
wanych przez podmiot, który reprezentuje. Sku-
piają się one przede wszystkim na zabieganiu 
o zmianę przepisów prawnych mających na celu 
nadanie większych uprawnień radom seniorów, 

Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Kazi-
mierz Stryczek zamknął obrady. Nagrania obrad 
sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach dostępne 
są:

• na stronie internetowej https://esesja.tv/

• w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krze-
szowice według następującej ścieżki dostępu: 
Rada/Sesje/Nagrania obrad

• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Krzeszowicach http://www.gminakrzeszo-
wice.pl/ według następującej ścieżki dostępu 
Rada Miejska/ Sesje/Nagrania obrad 

Transmisje sesji Rady Miejskiej w Krzeszowi-
cach odbywają się na stronie internetowej:  
https://esesja.tv/

PRZewodnicZący Rady MiejsKiej
 KaZiMieRZ stRycZeK  

zrealizować lub współorganizować w najbliż-
szym czasie, tj. zbiórce artykułów szkolnych oraz 
biegu charytatywnym. Kontynuując obrady, 
radni, reprezentujący młodzież, podjęli uchwa-
łę składając swoje wnioski do budżetu gminy 
na 2023 r., wskazując na dwa ważne dla nich 
przedsięwzięcia, tj.: stworzenie oryginalnego 
miejsca przeznaczonego dla dzieci i młodzieży, 

przystosowanego do uprawiania kilku dyscyplin 
sportowych (np. rowerowe miasteczko, nowo-
czesny skatepark, pumptrack lub wrotkowisko/
zimą lodowisko) oraz poprawę warunków do-
jazdu z sołectw do Krzeszowic. Po wyczerpaniu 
porządku przewodnicząca zamknęła obrady. 

teKst: KaRoLina KLoceK, bRM uMK 

IX sesja Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach
12 września odbyła się IX sesja Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach.

a także zagwarantowanie udziału przedstawi-
cieli seniorów w ciałach doradczych związanych 
z kształtowaniem polityki senioralnej na szczeblu 
centralnym.

Kolejnym z zaproszonych gości była dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krakowie Wioletta Wilimska, która zachęcając 
seniorów do aktywności w wielu obszarach, 
poinformowała o możliwości pozyskiwania 
środków na różnego rodzaju przedsięwzięcia 
związane z działalnością na rzecz seniorów 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego. Odnosząc się do wy-
powiedzi poprzedniczki stwierdziła, że założeń 
polityki nie należy robić, bez osób zaintereso-
wanych, zwróciła uwagę na prawo seniorów do 
samostanowienia. Pani dyrektor poinformowała 
również o możliwości zgłaszania kandydatów do 
„Małopolskiego Plebiscytu Poza Stereotypem - 
Seniorka i Senior Roku”.

Biorący udział w obradach dyrektor Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszowicach Paweł Czyż 

poinformował o trudnościach związanych 
z utworzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Z kolei dyrektor Zespołu Przychodni i Ośrodków 
Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia Michał 
Matysik przekazał informacje związane z bieżą-
cym funkcjonowaniem placówki oraz o zasadach 
finansowania świadczeń.

Podczas sesji rada podjęła uchwałę, dotyczącą 
wniosku o zabezpieczenie w budżecie Gminy 
Krzeszowice na rok 2023 środków finansowych 
na działalność Miejskiej Rady Seniorów w Krze-
szowicach oraz przedsięwzięć realizowanych 
z inicjatywy tego organu. Przewodnicząca He-
lena Latawiec, uzasadniając stwierdziła, że po 
okresie pandemii ważna dla środowiska ludzi 
starszych stała się integracja oraz aktywizacja.

Po zakończeniu dyskusji i udzieleniu odpowie-
dzi na pytania, apelując o aktywną współpracę, 
przewodnicząca Helena Latawiec podziękowała 
zebranym za udział w sesji oraz zamknęła ob-
rady.

teKst: j. bLechaRZ, bRM uMK
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SPEKTRUM AUTYZMU
Kiedy Fundacja PZU zgodziła się zostać partnerem projektu „Spek-
trum Kultury – spotkania dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu”, 
przygotowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, 
nikt nie spodziewał się, że comiesięczne spotkania staną się tak bar-
dzo oczekiwane przez całe rodziny uczestników. 
Szczegółowo opracowany plan zaczął powstawać w oparciu o znajomość 
potrzeb tych, którzy są na co dzień pozbawieni możliwości uczestnictwa 
w wielu atrakcjach kulturalnych. Nie wszyscy bowiem rozumieją, że szczere 
reakcje, takie jak radość wyrażana głośnym klaskaniem czy też smutek 
demonstrowany wprost, nie zawsze są wynikiem braku dobrego wychowa-
nia. Dla osób ze spektrum autyzmu wyjście do kina, muzeum czy teatru jest 
po prostu niemożliwe. Cierpią na tym całe rodziny, które nie chcą stawać 
w centrum uwagi poprzez takie zachowania dziecka, które zazwyczaj nie 
są dobrze odbierane w społeczeństwie. CKiS przygotowało ofertę dla tej 
właśnie grupy uczestników. 

Przemyślane tematycznie spotkania, współpraca z odpowiednio przy-
gotowanymi i dobrze nastawionymi do osób z autyzmem fachowcami, 
właściwa opieka i zrozumienie szczególnych potrzeb naszych wyjątko-
wych podopiecznych sprawiły, że od stycznia do września, w jedną sobotę 
miesiąca, grupa spotykała się, aby przeżyć wspólną przygodę w świecie 
kultury i sztuki. Zachwyt i ciekawość zdominowały pierwsze spotkanie. 
Magik – Tomasz Soja – oczarował wszystkich, dosłownie i w przenośni. 
Kiedy magiczny stolik zaczął unosić się ponad ziemią podczas seansu, 
wszyscy oniemieli. Kolejne miesiące nie pozostawały w tyle za wysoką 
poprzeczką, od jakiej rozpoczęto projekt. W lutym Barbara Dec, plastyczka 
dobrze wszystkim znana w Krzeszowicach, zaproponowała ciekawe prace 
z użyciem rzadkich technik. W marcu, podczas doświadczeń chemicznych, 
uczestnicy stworzyli niepowtarzalne wytwory zabarwione kolorowym 
brokatem. Zabawa w slajmie wszystkim przypadła do gustu. Przed Wiel-
kanocą Anna Mędrala-Ropka uczyła dzieci dekorować piernikowe kurczaki 
i pisanki, podpowiadając, jak lukier i słodkie cekiny mogą zdominować 
ten świąteczny czas. Gdy tylko zrobiło się cieplej, grupa przeniosła się na 
Zamek Tenczyn, by w jego pięknej scenerii, dzięki uprzejmości Fundacji 
New Art Era, wić wianki z ziół i przygotowywać konie z drutu i plasteliny, 
pod czujnym okiem Anny Koblak. Następnie był teatr. W jego magiczną at-
mosferę wprowadził wszystkich Teatr „Kalejdoskop”, zachęcając przy okazji 
do czytania bajek i baśni. Fantastyczne zdjęcia z teatralnymi rekwizytami, 
wykonane na koniec tego spotkania, pozostaną pamiątka na długie lata. 
Podobnie jak prace z gliny, które miesiąc później uczestnicy wykonywali 
w pracowni artystycznej w Siedlcu, pod czujnym okiem Anny Siek. Sierpień 
przyniósł wyciszenie. To za sprawą Edyty Poręby i jej czarodziejskiej muzy-
ki, którą można było współtworzyć, odnajdując takie instrumenty, które 
najbardziej spodobały się dzieciom. Oswajanie z dźwiękiem to niemałe wy-
zwanie, szczególnie jeśli wiadomo, że hałas nie jest tym, co lubią osoby ze 
spektrum autyzmu. Na koniec organizatorzy zaprosili wszystkich do kina. 
Popcorn i napój, nieodłączne atrybuty sal kinowych, również tym razem 
połączyły wszystkich w krzeszowickiej Bibliotece, która gościnnie przyjęła 
grupę na ich ostatnim spotkaniu, zakończonym wyjściem na lody do cu-
kierni „Melba”, która co miesiąc była fundatorem słodkiego poczęstunku.

Nad całością, od strony formalnej i organizacyjnej, czuwała Katarzyna 
Niedoba z CKiS, opiekę pedagogiczną sprawowała Katarzyna Godyń, wy-
korzystująca swe doświadczenie z pracy z dziećmi z autyzmem, a wsparcia 
udzieliła wolontariuszka Agnieszka Wołodko. Piękną dokumentację foto-
graficzną przygotował obecny na każdym spotkaniu Marian Lewicki.

Co dał uczestnikom udział w projekcie? Przede wszystkim uśmiech na twa-
rzach dzieci: Amka, Milenki, Dawida, Maćka, Vanessy, Krzysia, Frania, Grze-
sia, Łukasza. A to już 80 procent sukcesu tego projektu. Po drugie, rodziny 
dzieci mogły wymieniać się doświadczeniami, wspierać w rozwiązywaniu 
codziennych problemów, a przede wszystkim miło spędzać czas w sobot-
nie przedpołudnia, współtworząc wspaniałą atmosferę, gdzie nikt na niko-
go nie patrzy ze zdziwieniem czy podejrzeniem o złe wychowanie poprzez 
niektóre reakcje, które dla kogoś mogą okazać się dziwne lub niegrzeczne. 
Za każdym razem pedagog zapewniał, że podczas spotkań w ramach pro-
jektu wszystko jest dozwolone, a szczere reakcje i radość okazywana przez 
dzieci na każdy sposób, są mile widziane.

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach najserdeczniej dziękuje wszyst-
kim rodzinom dzieci, które wzięły udział w projekcie, za ich obecność 
i otwartość. To był wielki zaszczyt spotykać się z Państwem i uczyć się od 
Waszych dzieci tego, czego na co dzień świat nie oferuje: szczerości i spon-
taniczności. Dziękujemy i do zobaczenia na następnych spotkaniach w ra-
mach nowego projektu, który miejmy nadzieję – niebawem ruszy!

infoRMacja własna cKis
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Grzegorz Bednarski to jeden z głównych, obok Tadeusza Boruty, reprezen-
tantów nowej figuracji krakowskiej. Jest profesorem krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, kieruje własną pracownią malarstwa. Pochodzi z Bydgosz-
czy, ale od studiów (dyplom w pracowni Jana Szancenbacha) związany jest 
z Krakowem.

Wystawa jest bardzo różnorodna, jej trzon stanowi malarstwo: portrety 
i autoportrety oraz martwe natury, ale znaczącą część stanowią prace na 
papierze. Są to cykle Prace Heraklesa oraz Czy czyta pani Czycza, czy Czycza 
pani zna. Temu ostatniemu poświęcony jest niniejszy tekst. Na ekspozycji 
obejrzeć możemy siedem z dziewięciu dużych rysunków tuszem, inspiro-

PRACE GRZEGORZA BEDNARSKIEGO INSPIROWANE 
PROZĄ STANISŁAWA CZYCZA
9 września 2022 r. w Galerii Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach, we współpracy z warszawską Galerią aTAK, otwarto wystawę prac Grze-
gorza Bednarskiego zatytułowaną Dzień dobry, panie Gauguin. Między skrajnościami. Jest to kolejna odsłona podróżującej po Polsce ekspozycji. 
Pierwsza odbyła się w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie w 2020 r., tam wydano do niej obszerny katalog, dostępny także w Krzeszowicach. 
Na wystawę złożyły się prace z kolekcji Krzysztofa Musiała. 

Od lewej: Grzegorz Bednarski, Dorota Niedziałkowska, Krzysztof Musiał, Kamil Kłeczek



[ 18 ] – Magazyn Krzeszowicki 10/2022

„PIRACI”
Kolejna edycja Bibliotecznej Gry Miejskiej za nami. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom, a było nas ponad 70, za udział we wspólnej zabawie. 
Zapraszamy na kolejne odsłony naszej gry. Mali piraci dzielnie sprostali 
zadaniom, jakimi były: odszukanie skarbów, rozszyfrowanie listu w butelce, 
łowienie ryb, zwijanie kotwicy, tworzenie pirackiej bandery oraz wiele, 
wiele innych. Piracka zabawa nie mogłaby się odbyć bez pomocy: Cukierni 
Melba, Grzegorza Małodobrego – radnego Powiatu Krakowskiego, Deli-
katesów Premium. Sponsorzy wsparli nas słodkościami dla uczestników. 
Fantastyczne gadżety dla patroli przekazała też Gmina Krzeszowice. Top 
English zadbał o zaznajomienie uczestników z angielskimi wersjami pirac-
kich słówek. Harcerze z Hufca ZHP Krzeszowice dzielnie pomagali nam na 
punktach. Dziękujemy!!!

WIEŚCI BIBLIOTECZNE
LEKCJE BIBLIOTECZNE
Jest nam niezmiernie miło, że nasze zajęcia cieszą się tak dużym zaintere-
sowaniem wśród grup szkolnych i przedszkolnych. Serdecznie zapraszamy 
do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023. 
Uwaga: Zapisy na zajęcia ruszają 28.09.2022, pod numerem telefonu:  
12 282 15 13 w. 206 (Dział Dziecięco-Młodzieżowy).

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę lekcji bibliotecznych, składającą się 
z następujących modułów (zajęcia będą realizowane w środy od godz. 
08:00 do 12:00):

• Zajęcia wprowadzające w świat biblioteki „George w bibliotece”.

• Zajęcia z eksperymentami: kolory, dźwięki, laboratorium małego chemi-
ka, ciało człowieka.

•  Teatrzyk Kamishibai: baśnie, bajki, legendy.

•  Gra biblioteczna „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.

•  Zajęcia z elementami biblioterapii.

Na seanse kinowe zapraszamy we wtorki, po wcześniejszym ustaleniu ter-
minu (liczba miejsc ograniczona do 60 osób):

I tydzień miesiąca – przedszkola oraz zerówki

II tydzień miesiąca – klasy I-III

III tydzień miesiąca – klasy IV-VIII

IV tydzień miesiąca – klasy szkół ponadpodstawowych

Dodatkowo jest możliwość wzięcia udziału w zajęciach organizowanych 
przez Parki Krajobrazowe Województwa Małopolskiego. Zajęcia odbywają 
się w bibliotece, raz w miesiącu, po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz 
tematu zajęć.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Uwielbiasz książki? Nie możesz się bez nich obyć? Czytasz w każdej wolnej 
chwili? Chciałbyś o tym porozmawiać lub posłuchać innych, podobnych 
sobie pasjonatów? Dołącz do Dyskusyjnego Klubu Książki „Przy Kafce”. Za-
praszamy wszystkich książkomaniaków, miłośników książek i nie tylko! Po-
trzebna nam świeża krew! Wiek i płeć nie mają znaczenia. Przyjdź, zobacz, 
zostań. Bez przymusu, niech to będzie przyjemność. Zapraszamy w czwar-
tek, 6 października, do biblioteki przy ul. Szkolnek 6 (godz. 16.30-18.00).

AKADEMIA KREATYWNEGO CZYTELNIKA
Zapraszamy na kolejne odsłony projektu:

21. 10. 2022, godz. 18.00 – Świat matematyki – Zbigniew Durczok

(Biblioteka w Nawojowej Górze)

28. 10. 2022, godz. 18.00 – Spotkanie ze sztuką – Marcin Kołpanowicz  
(Biblioteka w Krzeszowicach)

wanych prozą Stanisława Czycza. Profesor łączy tusz z pastelem, kredką, 
wycinanką. Większość dzieł pochodzi z 1996 r., kilka zostało wykonanych 
w 1999 r. Na jednej z wcześniejszych prac znajduje się data 18 lipca 1996 r.  
– niecałe trzy tygodnie po pogrzebie Stanisława Czycza. 

Bednarski – jak mówił w wywiadzie udzielonym mi w 2010 r. – poznał Czy-
cza w 1981 r. Skończył studia w 1980 r. i dzięki przyjacielowi Ludwikowi Sta-
sikowi otrzymał pracownię przy ul. Jana 21, w kamienicy poety Bogusława 
Rostworowskiego. Odwiedzający Rostworowskiego literaci zachodzili do 
młodego malarza. Poprzez Stasika do pracowni Bednarskiego trafił Czycz. 
Potem Czycz przychodził wprost do mnie. Czasem nawet omijał Bogusia. Lubił 
siedzieć w pracowni, lubił zapach farb, cieszył się, że terpentyna „śmierdzi” 
(niedrukowany wywiad z G. Bednarskim z 2010 r., stąd dalsze cytaty). Roz-
mowom, często krytycznym, o literaturze, Bednarski, młodszy o pokolenie 
(Czycz był wówczas po pięćdziesiątce) głównie się przysłuchiwał. Kiedy 
zostawali sami, albo gdy malarz odprowadzał poetę do Domu Literatów 
przy ul. Krupniczej, opowiadał pisarzowi o malarstwie. 

Tytuł Czy czyta pani Czycza, czy Czycza pani zna? jest aliteracją, żartem – to 
pytanie zadawane znajomym przez Ludwika Stasika, podczas przedstawia-
nia autora Anda. 

Cykl prac zainspirowały przede wszystkim opowiadanie Jest, było, będzie 
z tomu Nie wiem, co ci powiedzieć (1983), w pewnym stopniu także rozmo-
wa robotników z powieści Nie wierz nikomu. Baza (1987). Akcja Jest, było… 
dzieje się w krzeszowickim parku. Grupie malarzy pokojowych, wraca-
jących z pracy, wychodząca z kościoła kobieta proponuje pomalowanie 
kapliczki „Pod Twoją Obronę”. Malarz zachwycił się tym opisem. Te krótkie 
teksty Czycza mają klimat surrealno-metafizyczny. W powietrzu, w opisie nie-
ba… Jest w nich dziwny nastrój, niejednoznaczność. Artysta od dosłowności 
(drabina, przybory malarskie, wózek z farbami, pies wyskakujący pod nogi 
Wodza) zmierza w kierunku wątku wanitatywnego. Na czterech kompo-
zycjach widzimy kilku mężczyzn w tanecznych pozach, na kolejnych ciała 
mężczyzn ulegają destrukcji, na dalszych zostają z nich szkielety. Na części 
z rysunków pojawia się drugi tytuł, Danze tote (Taniec śmierci), nawiązujący 
do egzystencjalnej tematyki malarstwa Bednarskiego.

Wystawę oglądać można do 21 października 2022 r. 

doRota niedZiałKowsKa
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SEANSE KINOWE
01.10.2022, 29.10.2022, godz. 11:00 –  filmy dla dzieci

07.10.2022, godz. 18:00 – film dla dorosłych

14.10.2022 – pokaz filmu w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
„Siódmy Kontynent”, działającego przy Centrum Kultury i Sportu w Krze-
szowicach

WYSTAWA
Do końca października zapraszamy na wystawę twórczości Marcina Kołpa-
nowicza.

WIECZÓR AUTORSKI
04.11.2022 o godz. 18.00 zapraszamy na wieczór autorski Ludwika Wilczyń-
skiego, połączony z otwarciem wystawy prac Witolda Sasa-Nowosielskiego; 
autorów książki „Jak dobrze nam zdobywać góry”.

PROLONGATA ONLINE
Czytelnicy posiadający swoje konto w systemie bibliotecznym mogą sami 
dokonać prolongaty książek przez katalog elektroniczny dostępny na stro-
nie internetowej biblioteki.

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:
wtorek: 08:00-18:00

środa: 08:00-16:00

czwartek: 08:00-18:00

piątek: 08:00-18:00

sobota: 08:00-14:00

WYDARZYŁO SIĘ!
Wrzesień w bibliotece obfitował w wiele wydarzeń zarówno dla dorosłych, jak 
i dla dzieci. Rozpoczęliśmy wspólnym czytaniem „Ballad i romansów” Adama 
Mickiewicza na krzeszowickim rynku. Akcja odbyła się w ramach kolejnej edycji 
Narodowego Czytania.

Uroczystym finisażem zakończyliśmy trwającą przez okres wakacji wystawę 
twórczości plastycznej rodziny Milewskich. Na swojej wystawie „Spotkania” 
zaprezentowali prace: Ilona, Jarosław, Kamila i Kaja. Oglądać mogliśmy ma-
larstwo, fotografie i fotomanipulacje, rzeźbę tradycyjną i cyfrową oraz grafikę 
cyfrową. Świetnym dopełnieniem i podsumowaniem wystawy był pokaz 
przygotowanego przez artystów filmu, prezentującego dorobek poszczegól-
nych członków rodziny, z doskonałą ścieżką dźwiękową oddającą nastrój prac 
każdego z nich i podkreślającą indywidualność twórców. 

Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn zaprosiło na wieczór autorski Macieja Stępow-
skiego, poświęcony jego książce zatytułowanej „Opowieści o Tenczynie”. 

W ramach Akademii Kreatywnego Czytelnika w naszej bibliotece oraz w filiach 
odbyło się wiele wydarzeń dla dorosłych i młodzieży: o pszczołach opowiedział 
Bogusław Latawiec, w świat matematyki wprowadził wszystkich Zbigniew 
Durczok, w tajniki liberatury – Zenon Fajfer, spotkanie ze sztuką poprowadził 
Marcin Kołpanowicz, a aktywizujące warsztaty dla młodzieży zorganizowała 
Jolanta Kasprzyk.

Najmłodsi czytelnicy mogli uczestniczyć w pokazowych zajęciach szkoły języka 
angielskiego Top English. Odwiedziła też naszą siedzibę 60-osobowa grupa 
turystów ze Skawiny – pracowników tamtejszej biblioteki, czytelników oraz 
pasjonatów wędrówek.

Od września, już regularnie w środy, odbywają się lekcje języka polskiego dla 
gości z Ukrainy. Dysponujemy także sporym księgozbiorem w języku ukraiń-
skim.

Uprzejmie prosimy o punktualne przybywanie na organizowane przez 
bibliotekę imprezy oraz seanse kinowe. Po godzinach otwarcia biblioteki 
wejście na imprezy możliwe jest tylko z tyłu budynku, od strony parkingu.

info: ngbP
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W ROCZNICĘ ŚMIERCI 
WSPOMNIENIE O WIESŁAWIE JAGIEŁŁO – BURMISTRZU i RADNYM GMI-
NY KRZESZOWICE
Nie ma Go z nami już rok. Burmistrza Wiesława Jagiełło poznałem, 
uzyskując mandat radnego w 2002 roku. Choć znajomość po latach 
przekształciła się w przyjaźń, przez szacunek nigdy nie ośmieliłem się 
zwracać do niego inaczej niż „Panie Burmistrzu”. 
Był nim w czasach, gdy sytuacja państwa nie była najlepsza, co przekłada-
ło się również na stan finansów samorządu terytorialnego. Dysponował 
innym budżetem, kilkakrotnie niższym w zakresie dochodów i wydatków 
w stosunku do obecnego, który jednak pozwalał prowadzić inwestycje, 
a zadłużenie utrzymywać w dopuszczalnych przez prawo granicach. „Oglą-
dał” każdą złotówkę, która była wydatkowana na drogi gminne, kanaliza-
cję, infrastrukturę czy szkoły. Sprawował urząd burmistrza w warunkach 
funkcjonowania funduszy przedakcesyjnych, gdy środki unijne na dobre 
miały dopiero popłynąć z unijnego „kranu”. Zadbał o przygotowanie gmi-
ny do pozyskiwania unijnych pieniędzy, z czego po czasie skorzystaliśmy 
wszyscy. Działał w określonych granicach możliwości finansowych gminy, 
troszczył się o stan jej finansów, rozwój i podniesienie jakości życia, przy 
jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa 
finansowego. W rankingu samorządów gazety „Rzeczpospolita” w roku 
2006, wskazującego najlepiej zarządzane miasta i gminy w Polsce – gmina 
Krzeszowice znalazła się na 48 pozycji w skali kraju.  

Wspólnotę samorządową z estymą nazywał „Matką Gminą”, a praca samo-
rządowa była jego prawdziwą pasją. Wymagał w pierwszej kolejności od 
siebie, będąc do niej bardzo dobrze przygotowany, a od współpracowni-
ków oczekiwał dokładnych informacji w każdej ważnej sprawie, zwłaszcza 
związanej z finansami. Miał dobrą orientację w hierarchii samorządowych 
problemów.

Był wyrazistym gospodarzem, społecznikiem i samorządowcem. Podlegał 
różnym kryteriom ocen mieszkańców, a także różnym ocenom zewnętrz-
nym. Mając na uwadze niskie budżety domowe oraz trudne warunki mate-
rialne wielu rodzin, starał się stosować politykę umiarkowanych podatków 
i opłat lokalnych, w porównaniu z ościennymi gminami. Nie bał się krytyki. 
Był merytoryczny, za co spotykał się z uznaniem wśród kolegów samorzą-
dowców także z innych gmin, czego nieraz byłem świadkiem. W sprawach 
oczywistych nie polemizował. Odpowiadał rzeczowo, trzymał się faktów. 
Ocenę wiarygodności i stanu faktycznego podejmowanych przez siebie 

decyzji pozostawiał wyborcom, co świadczyło o tym, że był człowiekiem 
odważnym. Konformizm i oportunizm były mu obce, żeby nie powiedzieć  
– gorszące. Cenił w ludziach honor, moralność i uczciwość. Imponowała mu 
wiedza, doświadczenie i pracowitość.

Choć miał dobrą intuicję i przeczuwał złowieszcze znaki czasu, sprawę 
usunięcia „czterech słupków”, która w konsekwencji uniemożliwiła mu 
start w wyborach na burmistrza w 2006 roku, przeżył bardzo osobiście. 
Był wdzięczny tym, którzy wówczas pozostali przy nim, za podanie ręki, 
za lojalność, za moralne wsparcie. Gmina Krzeszowice pozostała do końca 
w centrum jego zainteresowań, w trakcie pełnienia funkcji radnego oraz 
w życiu prywatnym, kiedy o jej sprawach uwielbiał dyskutować na spotka-
niach towarzyskich wspólnie z przyjaciółmi, do których miałem zaszczyt 
się zaliczać. 

Wiesław Jagiełło zmarł we wtorek, 12 października 2021 r., w wieku 75 lat. 
Jego życzliwości i pomocy, doskonałej intuicji, doświadczenia samorządo-
wego, właściwej oceny sytuacji oraz wsparcia nic nie zastąpi. Był mądrym, 
uczciwym i odpowiedzialnym człowiekiem. Takim na zawsze pozostanie 
w mojej pamięci.

RobeRt ChoChół
Radny Rady Miejskiej w kRzeszowicach

Owszem patrzmy pod nogi,

Ale nie traćmy z oczu celu.

Droga znika za horyzontem,

Być może jeszcze spory kawał przed nami,

A może niedaleko,

 za najbliższym zakrętem…

ks. prof. Michał  Heller

16 października 2022 r., w niedzielę, o godz. 16.00
w Kościele Parafialnym w Tenczynku 

zostanie odprawiona Msza Święta w pierwszą rocznicę śmierci 

ŚP. WIESŁAWA JAGIEŁŁY

aLicja jagiełło

Mój Jedyny, Twoje odejście rozdzieliło nasze wspólne życie na dwa światy. Mój świat materii i Twój świat ducha. W poszukiwaniu straconego czasu, 
który już do mnie nie wróci, oswajam samotnie świat materii, w którym tak bardzo brakuje mi Ciebie, Twojego wsparcia, Twoich decyzji, Twojego 
silnego ramienia.

Chcę Ci powiedzieć, że zgromadziłeś tutaj wielki kapitał dobroci, który wraca do mnie z pomocą naszych Przyjaciół, ale także i wielu innych napo-
tkanych ludzi, za co Im wszystkim bardzo dziękuję i dziękuję także Tobie.

aLusia
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OPERA NA WYNOS
2 września 2022 na Rynku w Krzeszowicach wystąpili znakomici soli-
ści operowi: Liza Wesołowska – sopran, Tomasz Maleszewski – tenor. 
Liczne anegdoty i ciekawostki związane z królową sztuk muzycznych 
przedstawił Maciej Michałkowski.
W programie koncertu znalazły się pieśni nepolitańskie, takie jak m.in.: 
„Santa Lucia”, „Mamma”, „Torna e Sorriento”, „O Sole Mio”, „La spangola”, 
„Funiculi, funicula”, a także arie i duety z oper: „La traviata”, „Gianni Schic-
chi”, „Cyganeria”, „Romeo i Julia”, „Napój miłosny”, „Rigoletto” i wiele innych. 
Początki pieśni neapolitańskiej sięgają XVIII-wiecznej opery buffa, która 

powstała w Neapolu (jako przerywnik muzyczny opery seria) i była pisana 
w dialekcie neapolitańskim. Tematem oper były sytuacje z życia codzien-
nego i zawoalowane odniesienia do współczesnych wydarzeń. Libreciści 
oper buffa zaczęli z czasem pisać teksty popularnych piosenek, które były 
wykonywane w teatrze, a także na ulicy dla tych, których nie było stać na 
kupno biletu. 

Koncert odbył się w ramach projektu „Opera na Wynos”, realizowanego 
przez Stowarzyszenie Operetka Wrocławska.

teKst: Red.
Zdjęcia: MaRian LewicKi

JUROMANIA 2022
Trzeci weekend września to tradycyjnie czas Juromanii – święta Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej, które w tym roku odbyło się pod hasłem 
„Poczuj smak historii”. Niezwykłe jurajskie opowieści i legendy, wyjąt-
kowe smaki i aromaty tradycyjnych przysmaków, rekonstrukcje histo-
ryczne, pokazy rzemiosł, warsztaty, degustacje i inne, liczne atrakcje 
przeciągnęły na jurę tysiące turystów.
Juromania to wspólny projekt Województwa Małopolskiego i Śląskiego, 
Związku Gmin Jurajskich –  koordynatora projektu, licznych gospodarzy 
i organizatorów atrakcji. W Małopolsce Juromania zawitała do 5 zamków na 
Szlaku Orlich Gniazd: Zamku w Bydlinie, Zamku Rabsztyn, Zamku Pieskowa 
Skała, Zamku Tenczyn w Rudnie, Zamku Korzkiew.

Zamek Tenczyn w Rudnie – jeden z najokazalszych jurajskich zamków – po 
raz kolejny podjął się roli jednego z gospodarzy Juromanii, proponując 
turystom swoje walory, ciekawą historię oraz rozmaite atrakcje. Wśród nich 
było między innymi: nocne zwiedzanie zamku, pokaz fireshow, kino ple-
nerowe, jarmark produktów tradycyjnych oraz wiele pokazów, prezentacji 
i warsztatów poświęconych kulinariom Małopolski Zachodniej i najbliższej 
okolicy zamku w ujęciu historycznym. Organizatorami tenczyńskiej części 
byli: Stowarzyszenie Nasz Tenczynek oraz Fundacja New Era Art.

teKst: Red.
Zdjęcia: KaZiMieRZ bRyniaK
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Mieszkańcy powiatowych DPS-ów mieli okazję zaprezentować swoje ak-
torskie i wokalne talenty, a wystawa plastyczna dała możliwość wykazania 
się również i tym, którzy za swoje narzędzie wyrazu artystycznego uważają 
pędzel i papier. Spotkanie zakończyła wspólna biesiada oraz zabawa ta-
neczna.

Czasem zabawne, a niekiedy pełne refleksji prezentacje artystyczne okla-
skiwał przeor Klasztoru Karmelitów Bosych ojciec Paweł Hańczak. Powiat 
krakowski reprezentowali: starosta krakowski Wojciech Pałka, przewodni-
czący Rady Powiatu Piotr Goraj, wiceprzewodniczący Marek Piekara, radny 
Rady Powiatu Leszek Dolny oraz zastępca dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Katarzyna Kapelak–Legut. Natomiast gminę Krzeszowice 
reprezentowali: burmistrz Wacław Gregorczyk, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Czernej Marzena Banaczyk-Niemiec, dyrektor Centrum Kultury 
i Sportu Paweł Czyż oraz komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach 
nadkom. Michał Godyń. 

MaRian LewicKi

FESTIWAL ARTYSTYCZNY DOMÓW POMOCY  
SPOŁECZNEJ
XVIII edycja Powiatowego Festiwalu Artystycznego Domów Pomocy Społecznej odbyła się 14 września w gościnnych przestrzeniach Domu 
Pielgrzyma przy Klasztorze Karmelitów w Czernej. Gospodarzem tego cyklicznego wydarzenia był czerneński Dom Pomocy Społecznej oraz 
Stowarzyszenie Przyjaciół działające przy DPS Czerna.
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Patronat Medialny nad imprezą objęli tygodnik Ziemi Chrzanowskiej  
– „Przełom” oraz miesięcznik samorządowy – „Magazyn Krzeszowicki”. Im-
preza odbyła się na płycie Rynku w Krzeszowicach, a program miodobrania 
jak zwykle był rozbudowany i bogaty. Podczas imprezy pszczelarskiej 
było można zakupić naturalne produkty pszczele, z wszystkimi rodzajami 
miodów pszczelich, pyłkiem kwiatowym oraz propolisem, a także krówki 
miodowe oraz pyszną chałwę. Nowością w tym roku było stoisko Lasów 
Państwowych – Nadleśnictwa Krzeszowice, na którym było zorganizowane 
stanowisko edukacyjno-informacyjne, promujące zakładanie przydomo-
wych ogrodów z roślin gatunków miododajnych; oferowano sadzonki 
drzew przyjaznych owadom. Na stanowisku leśników był zorganizowany 
stół z żywnością pochodzącą z lasu, na którym były oferowane produkty 
znane pod nazwą  „Dobre z Lasu”. Marka ta, firmowana przez Lasy Państwo-
we, promuje wyroby z dziczyzny (zajęcy, dzików, jeleni), miody oraz płody 
runa leśnego, pochodzące z polskich lasów, przetwory mięsne, grzyby, 
herbaty i zioła leśne. Jednym z celów projektu jest umożliwienie dostępu 
do ekologicznej, naturalnej i zdrowej żywności. Olbrzymim zainteresowa-
niem cieszył się smalec ze skwarkami z dzika oraz bigos na chudym boczku 
i słoninie z dzika. 

W trakcie Krzeszowickiego Miodobrania wręczono nagrody dla Laureatów 
IV Olimpiady Pszczelarskiej dla szkół Podstawowych z gminy Krzeszowi-
ce, która odbyła się 15 czerwca br. w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego 
w Krzeszowicach (projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Gminy 
Krzeszowice). Ze względu na deszczową aurę, cała Gala wręczenia nagród 
została przeniesiona z Rynku do Sali Konferencyjno-Kinowej Biblioteki 
Publicznej w Krzeszowicach. Atrakcją Gali był prawie półgodzinny występ 
dzieci z Uczniowskiego Klubu Sportowego „HARMONIA”. Nagrody dla lau-
reatów IV Olimnpiady Pszczelarskiej wręczali burmistrz Gminy Krzeszowice 
Wacław Gregorczyk oraz prezes Krzeszowickiego Towarzystwo Pszczelni-

ŚWIĘTO MIODU I PSZCZOŁY W KRZESZOWICACH
W drugi weekend września 2022 roku odbyło się kolejne już Święto Miodu i Pszczoły w Krzeszowicach, czyli IX Krzeszowickie Miodobranie, zor-
ganizowane wspólnie przez Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze „BARĆ” oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, przy współpracy 
z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach, Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, Uczniow-
skim Klubem Sportowym „HARMONIA”, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Fundacją im. Brata Alberta 
w Radwanowicach. 

czego „BARĆ” Bogusław Latawiec. Nagrodą za pierwsze miejsce był rower, 
który otrzymała uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach, 
nagrodą za drugie miejsce był E-Book, który otrzymała Zosia Szybowska, 
również uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach. Trzecie miej-
sce zajął 10-letni Szymon Szczepański ze Szkoły Podstawowej w Nawojowej 
Górze, który otrzymał Smartwatch. W ramach nagród zespołowych dwa 
pierwsze miejsce ex aequo zajęły Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach 
oraz Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze, które otrzymały sprzęt spor-
towy – paletki do ping-ponga, piłki do siatkówki oraz koszykówki.

Święto Pszczoły i Miodu to również troska o tych najbardziej potrzebujących 
– podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta z Radwanowic, dla których 
odbyła się zbiórka miodu przez cały czas trwania wydarzenia. Olbrzymi 
kosz różnych rodzajów miodów pszczelich odebrał z rąk krzeszowickich 
Pszczelarzy dyrektor Schroniska dla osób niepełnosprawnych przy Fundacji 
Brata Alberta w Radwanowicach – pan Arkadiusz Tomasiak. 

Podczas dwudniowego Święta Miodu i Pszczoły można było zwiedzać 
i oglądać zbiory zgromadzone przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Krzeszowickiej w Muzeum Ziemi Krzeszowickiej w Krzeszowicach przy  
ul.  Krakowskiej oraz otrzymać archiwalny numer czasopisma „Ziemia Krze-
szowicka”.

teKst: Red, Zdjęcia: MaRian LewicKi
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Święto Pieczonego Ziemniaka w Miękini od kil-
ku lat organizowane jest przez Sołtysa Miękini, 
Stowarzyszenie Zielona Energia Miękini i Koło 
Gospodyń Wiejskich Miękinia, we współpracy 
z Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. XIII 
Święto Pieczonego Ziemniaka to projekt realizo-
wany przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego, Powiatu Krakowskiego, Sołectwa 
Miękinia i Gminy Krzeszowice. Nad wydarzeniem 
patronat honorowy objęli: marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego Łukasz Smółka, starosta 
krakowski Wojciech Pałka oraz burmistrz Gminy 
Krzeszowice Wacław Gregorczyk.

Najważniejszym punktem imprezy był konkurs 
na „Najsmaczniejszą babkę pieczonych ziem-

XIII ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W MIĘKINI 
3 września, w sobotę, obok remizy OSP w Miękini odbyła się cykliczna impreza, która wrosła już w lokalną tradycję wspólnego biesiadowania 
przy pieczonych ziemniakach. Motywem przewodnim imprezy był powrót do korzeni – organizatorzy poprosili wszystkich przybyłych o po-
siadanie na sobie chociaż małego elementu regionalnego stroju ludowego, a sami założyli pełne, tradycyjne stroje Krakowiaków Zachodnich.

niaków” oraz muzyczno-taneczna prezentacja 
strojów regionalnych, zakupionych przez KGW 
Miękinia. A to przy akompaniamencie Zespołu 
Kameralnego Con il cuore. Stroje zostały za-
kupione w ramach projektu „Tradycja Strojem 
Pielęgnowana – Zakup Strojów Dla KGW Mięki-
nia”, realizowanego przy wsparciu finansowym 
Powiatu Krakowskiego, w ramach konkursu Koła 
Gospodyń Wiejskich – Odnajdywanie Tradycji. 
Kwota dofinansowania to 14 500 zł. Imprezę 
uświetnił występ Orkiestry Dętej OSP Czerna, 
a Koło Gospodyń Wiejskich Miękinia przygoto-
wało różne smakołyki. Prezentowana była rów-
nież wystawa zdjęć przygotowanych w ramach 
projektu „Miękinia na starej i nowej fotografii”, 

udostępniona przez Stowarzyszenie Społeczno-
-Kulturalne „Na Wulkanie”.

Do konkursu na „Najsmaczniejszą babkę pieczo-
nych ziemniaków” przystąpiło 12 drużyn. Zwy-
cięzcy konkursu to:

I miejsce: ex aequo Stowarzyszenie Wspólna 
Gmina Krzeszowice i Wiejskie Dziołchy

II miejsce: KGW Rudno

III miejsce: ex aequo OSP Miękinia i Seru

teKst: www.MieKinia.eu,  
Zdjęcia: MaRian LewicKi
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WYKOPKI
30 kg ziemniaków, 6 kg boczku, 5 kg kiełbasy, 
3 kg cebuli, 3 kg marchwi, pietruszka, liście 
kapusty, przyprawy. Kilka par rąk do pracy, 
szczypta humoru, spora dawka zapału – tak, 
to byłoby na tyle! Czy to przepis na pieczon-
kę ziemniaczaną? To przepis na sukces, bo 
i pieczone ziemniaki, którymi częstowano 
poszukiwaczy agatów i same wykopki były 
bardzo udane! 
Już po raz drugi wystartowało wydarzenie Je-
sienne Wykopki Agatowe. Rzecz jasna, nie wokół 
ziemniaka toczy się życie w Rudnie, ale wokół 
agatów. Pogoda nieco odstraszała, przynajmniej 
na początku, ale wkrótce zaświeciło słońce i nie 
było już żadnego pretekstu do marudzenia. Dzie-
ci były brudne, ale szczęśliwe (nie tylko zresztą 
one), z głośników płynęła muzyka. Na pierwszy, 
prawdziwie wielki okaz nie trzeba było długo 
czekać – była to około półtorakilogramowa, 
piękna bryła agata. Wkrótce też pojawiło się jajo 
agatowe, na którego widok niejednemu kolek-
cjonerowi zabiłoby mocniej serce. 

Dzieci ochoczo stanęły do wyzwania, jakim był 
udział w konkursach, ale też z nieukrywaną rado-

ścią patrzyliśmy na nawiązujące się przyjaźnie. 
Może to początek prawdziwie kolekcjonerskich 
pasji, a może (nie tak po prostu) pierwsze kroki 
do podjęcia studiów na kierunkach geologicz-

nych Akademii Górniczo-Hutniczej? Tak czy 
inaczej, była to wspaniała impreza pod wodzą 
Witolda i Marii Kopruchów. 

Kinga KuRLit-heLLeR

Leśna przygoda
W ofercie różnych podmiotów – komercyjnych 
i organizacji pozarządowych – coraz częściej 
znajdują się aktywności związane z „doświad-
czaniem lasu”. Błądząc w otchłaniach internetu, 
można trafić np. na „kąpiele leśne”, podczas 
których ochotnicy zapisujący się na takie zajęcia 
swobodnie obcują z przyrodą. Nas – harcerzy  
– takie oferty często zaskakują. Okazuje się, że to, 
co dla harcerza jest naturalnym stylem działania, 
jest obecnie modną formą spędzania czasu. Jak 
to u nas wygląda w praktyce?

Proszę sobie wyobrazić ciepły, sierpniowy wie-
czór. Zmrok zapada około 21, więc wieczorne 
zajęcia pomiędzy 20.00 a 22.00 odbywają się już 
w stopniowo gęstniejącym mroku. Z lasu dobie-
ga radosny śmiech i okrzyki rywalizacji – to 9 DH 
Drużyna Pierścienia i 12 DH Leśni Zwiadowcy 
grają w zdobywanie flagi. Wypatrzenie przeciw-
nika jest tym trudniejsze, że grający są właściwie 
ubrani i świetnie panują nad sobą, tak by nie 
zdradzić swojej obecności tam, gdzie nie trzeba, 
a odciągnąć uwagę przeciwnika w zaplanowa-
nych miejscach. Uczą się współpracy w grupie 
i polegania na sobie, a drużynowi czuwają nad 
bezpieczeństwem i fair play całej zabawy. 

Mija 22.00, w oddali coś się błyszczy. To 32 DSH 
Przeszczep Hydrauliczny smaży na ognisku chleb 
i kiełbaski. Będą tej nocy spać w zbudowanych 
przez siebie szałasach. Należące do stanicy 
hektary lasu pozwalają na swobodny nocleg 
w lesie, nie opuszczając ogrodzonego terenu 
bazy. Zdobywający tej nocy sprawność Robinso-
na wędrownicy z Czarnej Trzynastki, nie muszą 
uważać, żeby się na nich nie natknąć – wystarczy, 
że udadzą się na swój leśny nocleg w inną stronę. 

Harcerze starsi, z próbnej DSH Kasjopeja, już 
twardo śpią po pieszej wędrówce na Jasną 
Górę. Po drodze zrobili mnóstwo pięknych zdjęć 
lasów i malowniczych bagien. Drużynowy jest 
zachwycony ich przeżyciami duchowymi i siłą 
przyjaźni, jaka wytwarza się podczas całodzien-
nej wędrówki.

Wracając do obozu łatwo zauważyć poruszenie 
na majdanie Czarnej Trzynastki – to kończy się 
nocne kino „pod chmurką” – zuchy i harcerze 
zwijają koce i materace, na których leżeli i powoli 
układają się w swoich namiotach.

Późno w nocy słychać śpiew. W którejś z drużyn 
odbywa się Przyrzeczenie Harcerskie. Czy to  
w 19 DH Delfinaryum, w 10 DH Arbor, a może 
w 44 DH Orliki? Może wędrownicze naramienniki 
nadaje 37 DW Zakon Feniksa? Trudno powie-
dzieć – przy takim akompaniamencie wspaniale 

się śpi, a przecież nad każdą z tych drużyn czuwa 
doświadczony instruktor. 

Harcerskie wychowanie
Istotą harcerskiego wychowania jest rozwój sa-
modzielności i współdziałania dzieci i młodzieży. 
Pod czujnym okiem harcerskich wychowawców 
pracują w małych grupach – zastępach, w któ-
rych mają możliwość realizacji własnych pomy-
słów, ale muszą ze sobą współpracować. Uczą się 
polegania na sobie nawzajem i odpowiedzialno-
ści za wspólne cele. Myślenia nie tylko o sobie, 
ale też o innych. Harcerze podejmują służbę  
– różnego rodzaju działania mają mieć pozytyw-
ny wpływ na otoczenie.

Konieczność pracy i zabawy zespołowej sama 
w sobie ma pozytywny wpływ, a w obecnych 
czasach, po doświadczeniu izolacji na etapach 

WAKACJE POD NAMIOTAMI 
Tegoroczny, dwutygodniowy obóz Hufca ZHP Krzeszowice odbył się w sierpniu w Konopiskach koło Częstochowy. Wzięło w nim udział ok. 120 
dzieci, a w jego przygotowanie było zaangażowanych ok. 20 instruktorów. To przedsięwzięcie zawarło w sobie ogrom wielogodzinnej pracy 
wolontariuszy, którzy zdecydowali się przeznaczyć swoje umiejętności, pomysłowość i młodzieńczą energię na zorganizowanie prawdziwej 
przygody dla dzieci.
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edukacji zdalnej, kształtuje umiejętności nie do 
przecenienia. Kontakt z „pozytywnym dorosłym” 
dostarcza wychowankom wzorców osobowych 
– harcerscy instruktorzy często stają się praw-
dziwymi autorytetami, dzięki czemu koordyna-
cja wypoczynku tak dużej grupy dzieci może 
odbywać się w oparciu o zasady pozytywnej 
dyscypliny. 

W tym roku, tradycyjnie, moc pozytywnej profi-
laktyki wynikająca z harcerskiego wychowania, 
była wzmocniona przez tradycyjne zajęcia 
profilaktyczne, prowadzone przez specjalistów, 
w związku z realizacją projektu w ramach za-
dania publicznego pn. Realizacja programu 
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w formie wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania lub poza 
miejscem zamieszkania w ramach profilaktyki uni-
wersalnej i selektywnej – współfinansowanie za-
dania, współfinansowanego ze środków Gminy 
Krzeszowice. Dzięki wsparciu gminy wyjściowy 
koszt obozu mógł (mimo wzrostu cen) utrzymać 
się na poziomie podobnym do lat poprzednich, 
a sam wypoczynek obfitował w różne atrakcje 
(i naprawdę pyszne jedzenie). 

Zostań harcerzem
Można pojechać z nami tylko na obóz, ale żeby 
w pełni skorzystać z tego, co oferuje harcerstwo, 
warto zapisać się do drużyny. Harcerze przez 
cały rok przygotowują się do tego, jak będzie 
wyglądał obóz. Drużynowi dbają o to, żeby gru-
pa znała się i dobrze ze sobą współpracowała, 
stawiają sobie liczne, wspaniałe cele, mniejsze 
i większe wyzwania. Oddziaływanie profilak-
tyczne i przeżywane przygody nie zamykają się 

w dwóch letnich tygodniach – to całoroczna 
spójna praca, związana ze skrupulatnym plano-
waniem i mnóstwem szkoleń, przez jakie prze-
chodzi kadra organizacji. 

Jak zostać harcerzem? Zapraszamy na stronę 
internetową hufca: www.krzeszowice.zhp.pl

eMiLia owoc
cZłonKini KoMendy hufca ZhP KRZesZowice 

 ds. PRacy Z KadRą,  PsychoLog

Jeśli spotykać się jesienią, to oczywiście przy 
okazji „Święta pieczonego ziemniaka”. Jak zwykle 
o poczęstunek postarały się Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z przewodniczącą Anną Szlachtą 
na czele oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kultu-
ralne „RAZEM” z Anną Wróbel. Było pyszne ciasto, 
pieczone nóżki, śledzie gajowego (cieszyły się 
największym powiedzeniem), no i jako główne 
danie – pieczone ziemniaki, nad którymi czuwał 
Marian Chmura. Rozweselał gości jak zawsze nie-
zawodny zespół SENIOR BAND, w składzie: Józef 
Grabowski, Jan Kulka, Rysiek Pietrzyrak. Śpiewy 
i tańce trwały do późnych godzin wieczorowych.

Kilka tygodni wcześniej seniorzy odwiedzili 
Dolinę Pstrąga, gdzie również było swojsko i we-
soło, bo o to przecież chodzi przy realizacji takich 
projektów. Podczas wizyty w Dolinie Pstrąga, 
jak i podczas imprezy w Siedlcu, seniorom to-
warzyszyli zaproszeni goście: Anna Gregorczyk, 
Stanisława Maciejowska – radna Rady Miejskiej 
w Krzeszowicach oraz niezawodni sponsorzy: 
Alina Molik, Stanisław Pasternak, Maria Strączek, 
Helena i Józef Szlachta. Zadowolenie, uśmiech na 

SPOTKANIA SIEDLECKICH SENIORÓW
Trzecia edycja projektu „Cykliczne spotkania u siedleckich Seniorów”, dofinansowanego z budżetu Gminy Krzeszowice, miała miejsce 10 wrze-
śnia, w sobotnie popołudnie, w świetlicy w Siedlcu. 

twarzach biesiadników, wzajemna serdeczność 
– oto walory, które panują na każdym spotkaniu 
organizowanym przez KGW oraz Stowarzyszanie 
„RAZEM” – twierdzą zaproszeni goście. I tak 
trzymać!

Red.

DUBIE SIĘ BAWI
Od samego początku, czyli od 2019 roku, Sto-
warzyszenie Dolina Pstrąga działa na rzecz 
swojej miejscowości. Jedną z ich aktywności 
jest organizacja imprez. Najbardziej znaną 
są Dni Pstrąga. W tym roku Stowarzyszenie 
włączyło się również w organizację Dożynek 
Powiatowych. Oba te przedsięwzięcia miały 
zasięg regionalny.
Jesteśmy bardzo wdzięczni mieszkańcom naszej 
miejscowości za zaangażowanie i wielką pomoc 
przy organizacji Dożynek. Dubie wyglądało pięk-
nie, na posesjach pojawiły się efektowne i pomysło-
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we dekoracje. W podziękowaniu za tę aktywność 
chcieliśmy jakoś się odwdzięczyć – mówi nowy 
sołtys Dubia – Mirosław Więcław. 

10 września Zarząd Stowarzyszenia zaprosił 
mieszkańców na piknik rodzinny. Do współpra-
cy zaproszono również pracowników Kopalni 
Lafarge wraz z rodzinami. To popołudnie przy 
sołtysówce przebiegało pod znakiem integracji, 
ale też rywalizacji sportowej. Głównym punktem 
imprezy był mecz siatkówki pomiędzy reprezen-
tacjami wsi i kopalni. Zwycięska drużyna Dubia, 
po emocjonującym dla zawodników i kibiców 
meczu, otrzymała Puchar Kierownika Kopalni 
Dubie. Mecz ma odbywać się co roku. 

Po rozgrywkach rozpoczęła się rekreacyjno-
-rozrywkowa część imprezy. Najwięcej atrakcji 
przygotowano dla dzieci. Były słodkie atrakcje, 
ale też nauka wspinaczki czy dmuchańce. Dorośli 
biesiadowali przy kulinariach i muzyce. Część 
mieszkańców naszej miejscowości nigdy nie wi-
działa terenu kopalni od wewnątrz. Niektórzy byli 

tam wiele lat temu. Dlatego wycieczka na teren 
kopalni dwoma samochodami terenowymi, udo-
stępnionymi przez Lafarge, okazała się dużą atrak-
cją – mówi Mirosław Więcław. Warto wspomnieć, 
że samochody kursowały non stop, przez kilka 
godzin, a ich kierowcy okazali się doskonałymi 
przewodnikami. W ostatnich latach Dubie, mimo 
że jest niewielką wsią, stało się jednym z ulu-

bionych miejsc weekendowych, rekreacyjnych 
wizyt turystów z okolic, ale też ze Śląska, Krako-
wa i innych części Małopolski. W budowaniu tej 
popularności swój wkład ma też Stowarzyszenie 
Dolina Pstrąga i otwarci na wizyty gości miesz-
kańcy Dubia. Czasem jednak fajnie jest spotkać 
się we własnym, sąsiedzkim gronie. 

MaRian LewicKi

Spotkanie zorganizowano 3 września w Nowej 
Górze w Gospodarstwie Agroturystycznym 
„Ranczo Artemidy”. Na uczestników spotkania, 
podopiecznych Stowarzyszenia i gości czeka-
ło wiele atrakcji: recital Magdy Niedźwieckiej  
– absolwentki szkoły muzycznej w Krakowie, 
hipoterapia na koniach, jazda bryczką dla naj-
młodszych, plenerowa biesiada. Zespół „Senior 
Band” zapraszał do tańca i wspólnego śpiewania. 
Poczęstunek (grill) przygotowany przez właści-
cielkę Rancza bardzo wszystkim smakował. Była 
kiełbaska, kaszanka z kapustą, karczek, boczek.

Prezes Janina Lasoń zadbała o to, aby wszyscy 
niepełnosprawni uczestnicy pikniku otrzymali 
upominki, które tak bardzo lubią. Oczywiście 
prezes KWC Czatkowice Paweł Danek oraz inni 
zaproszeni goście również przyjechali z pre-
zentami. Piknik trwał do późnych godzin wie-
czornych i wniósł wiele radości do wspólnego 
biesiadowania. Osoby niepełnosprawne, dzięki 
kolejnej edycji Projektu „Dobry Sąsiad”, mogły 
wyjść z zacisza swoich domów, spotkać się 
z przyjaciółmi, pobyć na łonie natury i zintegro-
wać się ze środowiskiem lokalnym.

Swoją obecnością na Integracyjnym Pikniku 
zaszczycili nas: Wojciech Pałka – starosta powia-
tu krakowskiego, Paweł Danek – prezes KWC 

POŻEGNANIE LATA
Integracyjny Piknik Pożegnanie Lata to zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „OTWORZMY PRZED NIMI ŻYCIE” w ramach projektu autor-
skiej akcji społecznej Kopalni Wapienia Czatkowice „Dobry Sąsiad”.

Czatkowice, Justyna Kłeczek – specjalistka do 
spraw promocji i komunikacji KWC Czatkowice, 
Tadeusz Nabagło – członek Zarządu Powiatu 
Krakowskiego, Adam Godyń – wiceburmistrz 
gminy Krzeszowice, Dariusz Kaczara, Kazimierz 
Stryczek, Leszek Kramarz – radni Rady Miejskiej 
w Krzeszowicach, Stanisław Rozmus – sołtys No-
wej Góry, Janusz Blecharz – muzyk, kompozytor, 
Mariola Cichoń – właścicielka firmy BACO, Ewa 
Stach – właścicielka kwiaciarni, Piotr Brzózka – 
właściciel firmy transportowej, Stanisław Osika 
– właściciel firmy transportowej.

oRganiZatoRZy
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MATEMATYKA. 
GDZIE? CO? JAK?
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w San-
ce już po raz drugi otrzymała dofinansowanie 
na realizację projektu matematycznego z pro-
gramu mPotęga, finansowanego przez Fun-
dację mBanku. Szkoła brała udział w dwóch 
edycjach i obie okazały się sukcesem.

Zajęcia realizowane w ramach projektów miały 
charakter innowacyjny. Poprzedni: „Matematyka. 
Gdzie? Co? Jak?”, realizowany był w 2016 roku, 
a uczniowie wcielali się w rolę między innymi 
geodetów, przyrodników, twórców sztuki. Tym 
razem najbliższe trzy miesiące uczniowie klas 
siódmych i ósmych spędzą na przygotowaniach 
do wielkiego wydarzenia, jakim będzie „Festiwal 
Rozrywek Matematycznych”. Już od września 
uczniowie zaczną opracowywać i tworzyć wła-
sne escape roomy, teleturnieje, gry terenowe 
i prace matematyczne. Owoce ich intensywnej 
i twórczej pracy będą zaprezentowane zapro-
szonym rodzicom i uczniom klas 4 – 8. Zarówno 
pierwszy, jak i drugi projekt to efekt pracy Marty 
Moczarnej – nauczycielki matematyki oraz Kata-
rzyny Mitki – dyrektor Szkoły. Głównym celem 
projektu jest zwiększenie zainteresowania nauką 
matematyki, a przede wszystkim usprawnienie 
logicznego myślenia uczniów. 

oRganiZatoRZy

Dwadzieścia sześć (tak mi się wydaje) schodów 
od potoku prosto do góry i dwadzieścia sześć 
(kto by to liczył) w lewo do progu. Nie do sklepu. 
Niestety. Pozostały jedynie fundamenty. Można 
się po nich domyślać, jaka była wielkość sklepu. 
Nie był duży, ale też nie był maleńką klitką. Mu-
siał pomieścić mnóstwo towaru. Mąkę i cukier 
pakowane do dużych, papierowych worków, 
chleb, piwo w beczkach. To legalnie (chleba i cu-
kru nikt się nie czepia), a spod lady sprzedawano 
alkohol w zielonych butelkach z grubego szkła 
i czerwoną etykietą – cena 38 zł za półlitrową 
butelkę.

Ostatnim prowadzącym sklep był pan Kumala, 
przed nim pan Żak, a wcześniej pani Więcek z Za-
lasu. To na prowadzących spoczywał obowiązek 
zatowarowania. Najmowano ludzi do transpor-
towania z dołu towaru (ach, te 26 stopni prosto 
i 26 w lewo) oraz do stróżowania. Obok sklepu, 
nieco niżej w prawo, stał magazyn. I po nim po-
zostały jedynie fundamenty. 

SCHODY DO SKLEPU NICZYM 
SCHODY DO NIEBA
No więc był sobie sklep. Na skraju kopalni porfiru w lesie. Powstał już w czasie II wojny, gdy 
niemiecki okupant zarządzał kopalnią Orlej i był sklepem „zakładowym”. Prawdopodobnie 
najpierw był drewniany, później postawiono murowany. Zaczął służyć wszystkim mieszkań-
com, ściągał na zakupy całe Wrzosy. To chyba najbardziej malowniczo położony sklep, o jakim 
kiedykolwiek słyszałam. 

Kiedy kopalnię zamykano 
w 1966 roku – sklep jesz-
cze stał, ale również prze-
stał pracować. Później 
ulegał dewastacji. Tylko 
te schody wczepiły się 
w skalno-ziemiste pod-
łoże i trwają. Rozpalają 
wyobraźnię każdego, kto 
widzi je po raz pierwszy, 
kuszą do pójścia nimi 
albo wzdłuż nich. Teraz 
już wiecie, co to za scho-
dy. I nie pytajcie mnie więcej o nie – bo gdybym 
wiedziała, to sama bym Wam opowiedziała.

P.S. Na zielone butelki z grubego szkła można się 
natknąć jeszcze dziś podczas spacerów.

Kinga KuRLit heLLeR

Bartosz Pierzchała: Założyliście akademię. Jak 
droga jest to inwestycja dla klubu i jak ją pogo-
dzić z innymi wydatkami?

Jacek Kuźnik:  Ponieważ 
chcemy rozwijać i kształcić 
młodzież, uwzględniliśmy 
a k a d e m i ę  w  s wo i c h  w y -
datkach, natomiast część 
kosztów związanych z tą in-
westycją pokrywają rodzicie. 
Tak więc radzimy sobie z tym, 
aczkolwiek, jak większość 
klubów, borykamy się z wy-
datkami.

B.P.: Dlaczego młodzi zawodnicy mają wybie-
rać właśnie waszą szkółkę? Czym się wyróż-
niacie?
J.K.: Przede wszystkim mamy bardzo dobre 
zaplecze, jest nowy budynek i godne warunki. 
Wcześniej tego nie było, co miało wpływ na 
mniejszą liczbę młodzieży. Teraz, z pomocą Bur-

AKADEMIA TĘCZY
Tęcza Tenczynek szkoli młodzież w nowej akademii. Wiceprezes Jacek Kuźnik – w rozmowie 
z Bartoszem Pierzchałą – opowiada o szkółce, pierwszej drużynie i Damianie Gorawskim.

mistrza, udało nam się to zorganizować i myślę, 
że nie ma lepszego zaplecza w okolicy, niż nasze.

B.P.: Jaki jest wasz pomysł na szkolenie talentów?
J.K.: Kluczem jest dobry trener. Przyszedł do nas 
Damian Gorawski, udało się z nim porozumieć. 
Ma podejście do młodych zawodników, ukończył 
także kurs trenerski UEFA B; wszyscy są bardzo 
zadowoleni z pracy z nim. Mamy w tej chwili 
około 35 młodzików w różnych kategoriach 
wiekowych. Damian niesamowicie ich inspiruje.

B.P.: Jeżeli mowa o Damianie Gorawskim, jak 
duże ma znaczenie dla klubu obecność takiej 
postaci i czym się wyróżnia jako trener?
J.K: Na pewno ogromne! Damian grał w repre-
zentacji Polski, dwa razy sięgnął również po 
mistrzostwo naszego kraju. Myślę, że nie ma 
drugiej takiej osoby w pobliżu. Wyróżnia się za-
angażowaniem, nie robi tego dla pieniędzy, tylko 
z pasji. Drużyna to widzi i ma z nim bardzo dobry 
kontakt. Jest bardzo dobrym trenerem.

B.P.: Chcecie, aby w przyszłości trenował także 
pierwszą drużynę?
J.K.: Na razie Damian jest skupiony na pracy 
w akademii, cieszy go praca w takiej formie i na 
razie nie mamy takich planów.

B.P: Jaki jest cel sportowy na ten sezon pierw-
szej drużyny Tęczy?
J.K: Nie mamy konkretnego celu, ponieważ 
aktualnie nie mamy odpowiedniego zaplecza 
kadrowego, żeby walczyć o awans. Cieszymy się, 
że gramy w A klasie, jesteśmy drużyną środka 
tabeli i na to nas stać.

B.P: A kto Pana zdaniem będzie najlepszym 
strzelcem Tęczy w tych rozgrywkach, wobec 
kogo macie największe oczekiwania?
J.K: Ciężko wyczuć na ten moment, do tej pory 
był to Krzysiek Czak. Na razie po 3 kolejkach gole 
strzelali pomocnicy i obrońcy, wierzymy w na-
szych napastników. Czas pokaże, jak potoczą się 
sprawy w tej kwestii.

B.P: Bardzo dziękuję i życzę powodzenia.
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Kontynuatorem wspierania rozwoju siatkówki 
w Krzeszowicach jest obecny zarząd Kopalni 
Porfiru i Diabazu, z prezesem Danielem Kłosow-
skim. Idea, która przyświeca organizatorom, czyli 
Maratonowi Krzeszowice, to promocja siatkówki. 
Ta dyscyplina w Krzeszowicach jest bardzo popu-
larna w różnych grupach wiekowych, co pokazał 
Festiwal. Najmłodsi zawodnicy uczestniczący 
w imprezie mieli raptem 8 lat. W turnieju wzięło 
udział 200 siatkarek i siatkarzy. Rywalizowano 
w kategoriach: jedyneczki, dwójeczki, trójeczki, 
czwóreczki, kadetki oraz seniorki.

W Festiwalu udział wzięli siatkarki i siatkarze 
z Tenczynka, Zalasu, Woli Filipowskiej, Krze-
szowic. W grupach starszych mecze rozegrały 
drużyny dziewczyn z Oświęcimia, Chrzanowa, 
Krakowa, z Krzeszowic, a w seniorkach zespoły 
z Krakowa, Kęt, Wieliczki i gospodynie z Mara-
tonu Krzeszowice. Wśród najmłodszych najważ-
niejsza była dobra zabawa, ale i tu nie brakowało 
emocji. W rozgrywkach młodzieżowych i senior-
skich grano już „na poważnie”, a poziom sporto-
wy był wysoki. 

Organizatorzy dziękują wszystkim partnerom 
i sponsorom za udział i zaangażowanie. Podzię-
kowanie za doping i przybycie kierują też do Bur-
mistrza gminy Krzeszowice i wszystkich kibiców. 

teKst: Red.
Zdjęcia: MaRaton KRZesZowice 

FESTIWAL  
SIATKÓWKI
17 i 18 września w hali przy ulicy Długiej 
odbywał się VIII Festiwalu Piłki Siatkowej  
im. J. Załuskiego. Jak piszą organizatorzy – 
wydarzenie to pozwala wspomnieć postać na-
szego przyjaciela, który bardzo mocno wspierał 
naszą dyscyplinę.Pozwala cieszyć się siatkówką 
od najmłodszych lat. 
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TURNIEJ MERCATO
Do Krzeszowic zawitały najlepsze drużyny z całej Europy, a w ich składach 
najlepsi piłkarze na świecie. Na Rynku po raz kolejny wygrała piłka nożna. 
Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w piłce ulicznej oraz tym, któ-
rzy świetnie dopingowali swoim ulubieńcom. Zawody odbyły się dzięki 
wsparciu Gminy Krzeszowice oraz Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego.

aPMt KRZesZowice 



Dr n.med. Krzysztof Skotniczny
specjalista ginekolog-położnik

przyjmuje:  poniedziałki, wtorki, czwartki 16ºº - 18ºº

Uprawnienie do wydawania zwolnień lekarskich
Rekomendacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Lek. med. Piotr Zdebik - specjalista ginekolog-położnik
przyjmuje:  wtorki 15ºº - 17ºº

 USG PRENATALNE – 3D/4D  
aparatem GE VOLUSON E 6

rej./inf. tel. 12 282 53 12 
pon., wt., czw. w godz. 15ºº - 20ºº

Specjalistyczny Gabinet 
Ginekologiczno-Położniczy
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